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  مقدمة  - أوالً  

   نظرة عامة:حقوق األطفال يف مصر    
وقـد  . كانت مصر من الدول اليت تبنت فكرة عقد اتفاقية دولية حلقوق الطفـل              - ١

 طرحت فيه املسودة األوىل لالتفاقية عن ١٩٨٨باإلسكندرية عام للقمة اً استضافت اجتماع
فقد كانت مـصر    .  من االتفاقية املتعلقة بالكفالة كمرادف إسالمي للتبين       ٢١إضافة املادة   

حريصة على انضمام الدول العربية واإلسالمية كافة إىل االتفاقية، وهو ما سعت بالفعـل              
من العشرين دولة األوائـل يف االنـضمام إىل         مث كانت مصر ض   . إليه، وجنحت يف حتقيقه   

توكـولني  وكما صدقت مصر على الرب    . االتفاقية، األمر الذي يؤكد مدى ارتباط مصر هبا       
  .االختياريني لالتفاقية

  ،     ١٩٩٢         أكتـوبر   /          تشرين األول                        إىل جلنة حقوق الطفل يف       األويل                    قدمت مصر تقريرها      - ٢
                                                    وقـدمت تقريرهـا الثـاين        ١٩٩٣        ينـاير   /     ثـاين           كـانون ال                                     ومت مناقشته يف الدورة الثالثة يف       

  .     ٢٠٠١         ينـاير    /                 كانون الثـاين       يف   ٢٧                           ، ومت مناقشته يف الدورة          ١٩٩٧       سبتمرب   /     أيلول    ١٥   يف  
                     ، ويشمل الفترة من                                                                      ً           على توصية اللجنة فإن التقرير احلايل يضم التقريرين الثالث والرابع معاً                ً وبناًء

                                                    ضمونه املبادئ التوجيهية العامة املتعلقـة بـشكل                                  يتبع التقرير يف شكله وم     و  .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠١
          من املادة    )  ب ( ١        للفقرة   ً  اً                                                                       ومضمون التقارير الدورية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفق         

                                    على التنفيذ الفعلي والتغريات الـيت   ،                  حسب توجيهات اللجنة  ،              ويركز التقرير  .            االتفاقية من    ٤٤
   .                      ّ                      يذ املالحظات اخلتامية للّجنة على التقرير السابق                                طرأت واإلجراءات اليت مت اختاذها لتنف

منذ مطلع األلفية قررت اللجنة الفنية االستشارية للمجلـس القـومي للطفولـة             و  -٣
شة وحنـو   أن توجه االهتمام الوطين حنو حقوق األطفال من الفئات املهمّ         يف مصر   واألمومة  

، والقضاء على ظـاهرة أطفـال       قضايا احلد من الفقر، ومتكني األسر     كقضاياها األساسية،   
الشوارع، واألطفال العاملني، وتأهيل ودمج األطفال املعاقني، واملتـسربني مـن التعلـيم،             
واحملرومني منه، واملعرضني ملمارسات العنف واالستغالل والتمييز، وهو ما سيتناوله التقريـر            

  .يف حينه تفصيالً
                                     ما متثله هذه اخلطوة اهلامة مـن          إىل                                                  إن إلقاء الضوء على التعديالت التشريعية يرجع        - ٤

                  قضايا الطفولة     إىل                                  حقوق األطفال ويف نظرة اجملتمع        ي  حيم                      اإلطار القانوين الذي          يف              نقلة نوعية 
               ً   ذلك يضع أساساً        يف      وهو   .                                                            وأسلوب معاجلتها من منطلق حقوقي، وليس من أي منظور آخر         

            جتاه حقـوق    ً  اً              ً         دولة التزاماً قانوني                    على التزام ال      مبين                                     يفتح الطريق أمام تطوير حقيقي               ً مستقبلياً
  .         يف اجملتمع              ً شة واألكثر ضعفاً                                 ّ الطفل، وخاصة الطفل من الفئات املهّم

                                            قطعها اجمللس، لعل أبرزها وضع موازنـة         ى                                    ويرتبط هبذا اخلط الفكري خطوات أخر       - ٥
                                                                              سيعرض هلا التقرير بشيء من التفصيل، وإن كانت اجلهود املبذولـة علـى                 اليت             حقوق الطفل   
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                            جهود القضاء على ممارسة      :                                    هذا الصدد، ومنها على سبيل املثال           يف                          ب العملي ال تقل أمهية        اجلان
  .                      التحاق البنات بالتعليم    يف                                                       األعضاء التناسلية للفتيات، والقضاء على الفجوة النوعية ه    تشوي

                                                                                   وجدير باإلشارة أن تردد اسم اجمللس خالل التقرير، مرده الدور احملوري الذي يقوم               - ٦
        ً    وتنـسيقاً                                          ً      قيادة وتوجيه العمل من أجل الطفولة، ختطيطاً           يف                                باره األداة الرئيسية للدولة           به باعت 

               ً                                                                          ومتابعة وتقييماً، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة احلكومية واألهلية والقطاع اخلـاص            
                                                       ً           وعلى ذلك فإن التقرير يعرب عن حصيلة جهود تلك اجلهات مجيعاً            .                        واجلهات الدولية واملاحنة  

                                                ملربرات تتعلق بقصور قواعد البيانات، مثلما        ً اً،                                       ناء، مع التقدير بأنه مل يشملها حصر               دون استث 
  .                                                                  سيوضح التقرير، وإىل احليز احملدود هلذا التقرير بطبيعته وما حتتمه من إجياز

 ً اً                                                                                       ومن حيث النتائج، فالبد من تقدير أهنا أقل من الطموحات، حملددات قد تتجاوز أحيان               - ٧
       كـساد                                                                قد ترتبط بظروف عامة حملية أو دولية، من حيث تراجع اقتصادي، أو                     القدرات املتاحة، و  

      جمـايل        يف                    فعلى سبيل املثال    .                                                                مرحلي، وانعكاسات ذلك على خطط التنمية االجتماعية بوجه عام        
            جيـري مـن       ّ        إالّ أن ما    .                                                                    أطفال الشوارع وعمل األطفال، مل يتحقق بعد القضاء على الظاهرتني         

                                       فقد مت وضع اإلطار القـانوين، ورسـم          .                        لتني من كافة جوانبهما                            جهود يستهدف حماصرة املشك   
                                                                                   تيجيات والسياسات، وتوزيع األدوار، وإجراء املسوح، وعمـل الدراسـات، وتنفيـذ                  االسترا

                                                وقد ال تبدو نتائج مباشرة وحامسة واضحة علـى          .                                          املشروعات التجريبية، وإطالق محالت التوعية    
                                                           بالتوعية باحلقوق ومبحاربة الفقر، وبتمكني األسرة، وبنـشر          ّ                            إالّ أن هذه احملاصرة املكتملة        .      الفور

                 جوانب الظـواهر    /                             القضاء التدرجيي على جيوب      إىل                                              التعليم اجليد، كل ذلك ميهد الطريق للوصول        
                              وعلى ذلك، فمن املهم قيـاس        .                                            ت قائمة مثل أطفال الشوارع وعمل األطفال             ما زال      اليت         السلبية  

  .                                       جلة، وهو ما تؤكده الدراسة املدققة للتقرير       حنو املعا  "                   التوجه العام اإلجيايب "

                                  تارخيها املعاصـر، تأخـذ فيهـا             يف     ّ                                             إالّ أنه ال جيب إغفال أن مصر متر مبرحلة هامة           - ٨
            من االهتمام   ً  اً        متزايد ً  اً                                     وينال فيها املواطن البسيط قدر      ً اً،     متقدم ً  اً                                 الدميقراطية وحقوق اإلنسان موقع   

                                        ً       ً              ونعتقد أن هذا التوجه العام سيكون له أثراً اجيابياً على            .                                           بأحواله ومبا يقدم له من متطلبات احلياة      
   .         هذا الصدد    يف                                            مصر، وعلى النتائج املترتبة على اجلهود املبذولة    يف              قضايا الطفولة

  ٢٠٠٦مؤشرات تنموية لعام     

  النسبة  املؤشر
  مؤشر التنمية البشرية ومكوناته

       ٠,٧٢٣  التنمية البشرية
       ٠,٧٧٢  توقع احلياة

       ٠,٧١٨  التعليم
       ٠,٦٨١  الناتج احمللي اإلمجايل بالقوة الشرائية للدوالر

   ٥     ٩٠٠                                             ً                       متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مقوما  بالقوة الشرائية للدوالر
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  النسبة  املؤشر
  مؤشرات الصحة

    :نسبة األسر اليت حتصل على
   مياه مأمونة حضر

  ريف
٩٨,٨    ٪  
٩٢,٩    ٪   

  صرف صحي حضر
  (trencher)صرف صحي ريفي  ريف

٨٢,٥    ٪   
٢٤,٣    ٪   

   ٪   ٦,٥  )وزارة الصحة( آالف نسمة ١٠عدد األطباء لكل
   ٪    ١٣,٨  )وزارة الصحة( آالف نسمة ١٠عدد املمرضات لكل
   ٪    ٢١,٥  إمجايل:  آالف نسمة١٠عدد األسرة لكل

   ٪   ٣,٨  عدد الوحدات الصحية لكل مائة ألف نسمة
   من اإلمجايل العام٪اإلنفاق العام على الصحة

  ج احمللي اإلمجايل من النات٪
٣,٨   ٪   
١,٣   ٪   

    مؤشرات التعليم
   ٪    ٧٦,٤  نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم األساسي والثانوي واجلامعي

   ٪    ١١,٥   العاماإلنفاق إمجايلنسبة اإلنفاق العام على التعليم من
   ٪   ٤,٠  نسبة اإلنفاق العام من الناتج احمللي اإلمجايل

   ٪     ٠,٧١٨  دليل التعليم
                    مؤشرات الدخل والفقر  خل والفقرمؤشرات الد

  إمجايلمعدل البطالة 
  إناث

      إمجايل             معدل البطالة 
      إناث

        ٢٠٤٠,٦  إمجايل) باأللف( +)١٥(عدد املتعطلني 
        ١٢٥٥,٥  إناث) باأللف( +)١٥(عدد املتعطلني 

   ٪    ٣٠,٢  كنسبة من إمجايل السكان+) ١٥(قوة العمل 
   ٪    ٢٣  ) من اإلمجايل٪(اإلناث يف قوة العمل

   ٪    ١٩,٦  الفقراء كنسبة مئوية من إمجايل األسر
   ٪   ٢,١  معدل النمو السكاين

       ٦١٧,٧  )بباليني اجلنيهات(إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق
        ٥٨٩٩,٧                                             ً                       متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مقوما  بالقوة الشرائية للدوالر

       ٠,٦٨١  )يلدليل الناتج احمللي اإلمجا(دليل الدخل 
  .٢٠٠٧ تقرير التنمية البشرية لعام :املصدر

  )  خصائص سكانية١املرفق رقم انظر (
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  تعترض تنفيذ االتفاقيةاليتالصعوبات     

 تعترض تنفيذ االتفاقية والواردة يف اليت مالحظة اللجنة بشأن الصعوبات إىلباإلشارة    -٩
 الثـاين، بـأن تفـسري       الدوريمصر   من املالحظات اخلتامية للجنة على تقرير        ٢٠١الفقرة  

السلطات للنصوص اإلسالمية تفسرياً ضيقاً، ال سيما يف جماالت تتعلق بقانون األسرة، يؤدي             
إىل عرقلة التمتع ببعض حقوق اإلنسان احملمية مبوجب االتفاقية، فقد اختذت مصر خطـوات           

ر قانون اخللـع    هامة وواضحة لالستجابة ملالحظات اللجنة بعدة خطوات نذكر منها، صدو         
كمـا أن   . تطليق نفسها  يف    التمييز ضد املرأة وأعاد هلا حقها      على قضى   والذي ٢٠٠١لعام  

 بشأن اجلنـسية    ٧٥ لسنة   ٢٦، بتعديل أحكام القانون رقم      ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤القانون رقم   
 التمييز القائم ضد أطفال املصرية املتزوجة مـن أجـنيب، إذ أعطـى األم               علىاملصرية قضى   

 علـى  أطفاهلا، قانون حماكم األسرة ركـز   إىلة املتزوجة من أجنيب حق نقل جنسيتها        املصري
 حق الطفل يف أن يستمع      على كانت متيز ضد املرأة ونص صراحة        اليت العقبات   علىالقضاء  

 ١٢٦وقد توجت هذه اجلهود بصدور القانون رقـم         . إليه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية    
 جنحت يف تقدمي نقلة نوعية       واليت ١٩٩٦ لعام   ١٢ون الطفل رقم    ن بتعديالت قا  ٢٠٠٨لعام  

وتفسرياً مستنرياً هلذه النصوص، إذ توسعت يف مفهوم احلماية املمنوحة للطفـل، وسـوف              
 أن  علـى يف التقرير، نشري هنا فقط إىل حملات حيث نـصت             نتناول هذه التعديالت تفصيالً   

 االتفاقيـات اقية حقوق الطفل وغريها مـن        احلقوق الواردة يف اتف    أدىنتكفل الدولة كحد    
 األربعـة لالتفاقيـة     املبادئ علىكما نصت صراحة يف املادة الثالثة       . الدولية النافذة يف مصر   

كما كفل القانون حقوق الطفل املولود خارج إطار . ومنها مبدأ عدم التمييز ألي سبب كان      
 يلجأ إىل كافة الوسائل املتاحة يف       الزواج، ومنها حقه يف أن ينسب إىل والديه الشرعيني وأن         

 احلق يف أن تبلغ عن وليدها وتقيده بسجالت         األوىل ومنحت األم يف سابقة هي       ،سبيل ذلك 
 الرجـل،   علىاً  إليها كأم، وهو حق كان مقصور     اً  املواليد وتستخرج له شهادة ميالد منسوب     

وأعطت األم العاملة واألم    .  الطفل علىوأعطت التعديالت األم احلاضنة حق الوالية التعليمية        
احلامل ميزات أكثر، كما قضت بأن ُتْنَشأ يف كل سجن للنساء حضانةٌ لألطفـال، وحبـق                

 وأال حترم من رؤيـة صـغريها ألي خمالفـة           اً، يبلغ عام  حىتاملسجونة يف مالزمة صغريها     
قـضت   و الفىتكما كفلت التعديالت رفع السن الدنيا لزواج الفتاة ليتساوى مع           . ارتكبتها

 وجرمت حرماهنا من التعليم أسوة بالصيب وجرمت        اً،بذلك على شكل من التمييز كان قائم      
ية مـسؤول  سنة، وجرمت ختان الفتيات، كما رفعت السن الـدنيا لل          ١٨تزوجيها قبل سن    

لعدالة األطفال يستلهم التعليق    اً  جديداً  وقدمت التعديالت نظام  .  سنة ١٢ إىل   ٧اجلنائية من   
للجنة حقوق الطفل حول عدالة األطفـال يف قـضاء األحـداث،            ) ٢٠٠٧(١٠العام رقم   

 احلماية والتأهيل وإعادة الدمج وذلـك علـى    علىينأى عن العقاب ويركز     اً  ووضعت نظام 
 . سنتناوله تفصيالًالذيالنحو 
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  عملية إعداد التقرير    
          ة وأهلية                                                                          اتسمت عملية إعداد التقرير باملشاركة الواسعة من قطاعات كبرية حكومي           -  ١٠

                                    ، وكان العمل قد بـدأ مبـؤمترات         )                 قائمة املشاركني  -   ٢      مرفق      انظر   (                     ومن األطفال أنفسهم    
      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                     اخلتامية للجنة على التقرير الثاين خالل عـامي          املالحظات               موسعة ملناقشة   

                                                                                             وذلك مبناسبة التمهيد إلعداد التقرير الثالث، مث بدأت دورة أخرى من املشاورات يف األعوام              
                                                                            والعمل مع مجيع األطراف املعنية لتغطية التطورات يف كافة اجملاالت الـيت                 ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

                                                       ورغم اجلهد املكثف خالل شهور العمل الطويلة يف عملية           .                                   يشملها التقريرين الثالث والرابع   
                                                                                        اإلعداد واحلرص الشديد على مشاركة مجيع اجلهات املعنية فإنه من اإلنصاف اإلقرار بـأن              

  .                                                                          حلالية ال يعكس كافة اجلهود احلكومية واألهلية املبذولة على أرض الواقـع                            التقرير بصورته ا  
                                                                                         ويرجع ذلك إىل ضعف قاعدة البيانات وعدم تصنيفها وفق اجملموعات اليت حددهتا اللجنـة،              
                                                                                       وعدم توثيق كل األنشطة والربامج وضعف التنسيق بني اهليئات احلكومية واجلمعيات األهلية            

 ً اً                            وقد أخذت هذه األمور مؤخر      .          والوطين  ي   احملل                   طفل على املستويني                             العاملة يف جمال حقوق ال    
                                                                                            يف االعتبار وجاري معاجلتها على النحو الذي سيكشف عنه التقرير فيما بعد ومن ذلك على               

  .                                                                  سبيل املثال إعداد موازنة حقوق الطفل والشروع يف إنشاء مرصد حقوق الطفل

   ت الدوليةالتصديق على املعاهدات واملواثيق واالتفاقيا    
 :صدقت مصر على املعاهدات واملواثيق واالتفاقيات الدولية التالية  -١١

 .٢٠٠١مايو /أيار ٥ يف الطفل ورفاهه حلقوق فريقيامليثاق األ •

أسوأ أشكال عمـل    حظر  بشأن  ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
 .٢٠٠٢مايو /أيار ٦يف واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، األطفال 

 .٢٠٠٨بريل أ/نيسان١٤اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  •

  خطوات إجيابية مستجدة    
وبغـاء  بيع األطفال   ب املتعلقاالنضمام للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         -١٢

، واالنـضمام   ٢٠٠٢ يوليـه /متـوز  ١٤ اإلباحيـة يف     املوادواستغالل األطفال يف    األطفال  
 الرتاعات املـسلحة    يف املتعلق بإشراك األطفال  ختياري التفاقية حقوق الطفل     للربوتوكول اال 

 .٢٠٠٧فرباير / شباط٦ يف

 .)٢٠٠٣( من االتفاقية يف ٢١ و٢٠سحب مصر لتحفظاهتا على املادتني  •

  .١٩٩٦ لسنة ١٢ بتعديل قانون الطفل رقم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦القانون رقم  •
 بـشأن  ٧٥ لسنة ٢٦م القانون رقم   بتعديل أحكا  ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤القانون رقم    •

 .اجلنسية املصرية ورفع التمييز ضد الطفل املولود ألم مصرية وأب غري مصري
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إنشاء اجمللس القومي حلقوق اإلنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق اإلنسان وفـق             •
 .)٢٠٠٣(مبادئ باريس 

 .)٢٠٠١(املسح القومي لظاهرة عمل األطفال يف مصر  •

 . بإنشاء حماكم األسرة٢٠٠٤ لسنة ١٠القانون رقم  •

اخلطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية للسبع حمافظات اليت ترتفع هبا الفجوة             •
 .)٢٠٠٢(النوعية عن املعدل القومي 

 .)٢٠٠٣(سبتمرب / أيلول-إنشاء خط مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة  •

  .)٢٠٠٥يه يون/حزيران(إنشاء خط جندة الطفل  •
 .)٢٠٠٣( حلماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع  القوميةتيجيةاالسترا •

 .)٢٠٠٦( القومية للقضاء على عمل األطفال وخطة العمل تيجيةاالسترا •

 .)٢٠٠٥( القومية حلماية النشء من املخدرات تيجيةاالسترا •

  .)٢٠٠٥(خطة العمل اخلمسية بالتوافق مع وثيقة عامل جدير باألطفال  •
 .)٢٠٠٦(العنف ضد األطفال خطة العمل اخلمسية الوطنية ملناهضة  •

  .)٢٠٠٦(معايري اجلودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة املبكرة  •
 .)٢٠٠٦(موازنة حقوق الطفل املصري، أول موازنة حقوق يف اجملتمع املصري  •

 .)٢٠٠٧(دليل التدريب للمتعاملني مع أطفال الشوارع  •

 .)٢٠٠٧(مسح ظاهرة أطفال الشوارع  •

 .ية لتمكني األسرة القومتيجيةاالسترامسودة  •

 .)٢٠٠٧(إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األفراد  •

 .)٢٠٠٧(إنشاء وحدة مناهضة االجتار يف األطفال باجمللس  •

توقيع بروتوكول بني اجمللس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط يف             •
 .)٢٠٠٨(املدارس احلكومية 

باستثناء خرجيات مدارس تعليم البنات من شرط السن عند االلتحاق          قرار وزاري    •
 .باملدارس احلكومية

 بشأن جترمي ختان    ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦تعديل قانون العقوبات مبوجب القانون رقم        •
 .اإلناث وجترمي االجتار يف األفراد

 . سنة للفتيات١٨تعديل قانون األحوال املدنية ورفع سن الزواج إىل  •

 . رعاية الطفولة واألمومةإنشاء صندوق •

 .مسودة خطة وطنية ملناهضة االجتار يف األطفال •
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  ))٦ الفقرة (٤٤و، ٤٢و، ٤ املواد(  االتفاقية إلنفاذالتدابري العامة  - ثانياً  
املالحظـات اخلتاميـة للجنـة    مـن أجـل تنفيـذ     اً  كـبري اً  بذلت مصر جهـد     -١٣

(CRC/C/15/Add.145)      بشأن التقرير الدوري الثاين(CRC/C/65/Add.9)،     كمـا اختـذت 
   :خطوات إضافية هامة مل ترد يف هذه املالحظات وذلك على النحو التايل

 التحفظات  - ألف  

 فقد سـحبت    (CRC/C/65/Add.9) ٢٠٤ الفقرة   بشأناستجابة ملالحظة اللجنة      - ١٤
 ١٤٥ من االتفاقية مبوجب قرار رئيس اجلمهورية رقم         ٢١ و ٢٠مصر حتفظها على املادتني     

على عاتقـه املبـادرة     ) اجمللس(وقد أخذ اجمللس القومي للطفولة واألمومة       . ٢٠٠٣سنة  ل
بالدعوة لسحب تلك التحفظات وقاد جهود التوعية بشأهنا على كافة املـستويات إىل أن              
كُللت جهوده بصدور قرار رئيس اجلمهورية آنف الذكر وبذلك مل يعد ملصر أية حتفظات              

  .على االتفاقية

  ضع القانوين لالتفاقية يف التشريع املصريالو  - باء  
من التشريع الـوطين يف   اً   والربوتوكوالن االختياريان جزء   اتفاقية حقوق الطفل  تعترب    -١٥

 من الدستور واليت تنص على أن يكـون للمعاهـدات قـوة        ١٥١للمادة  اً  مصر وذلك وفق  
رة، ويعين ذلك أن احملاكم يف      للقواعد املقر اً  القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفق      

ومع ذلك فـإن    . من التشريع الداخلي  اً  مصر عليها أن تطبق نصوص االتفاقية باعتبارها جزء       
. االستشهاد باالتفاقية يف احملاكم حمدود ويتوقف على وعي القاضي وأطراف القـضية هبـا             

يف اً  صرحياً  ص ن ١٩٩٦ لعام   ١٢ املعِدل لقانون الطفل رقم      ١٢٦ولتاليف هذا تضمن القانون     
أن تكفل الدولة كحد أدىن احلقوق الواردة يف اتفاقية حقـوق الطفـل             "مادته األوىل على    

كما مت اإلشارة صراحة يف منت القانون       . "وغريها من االتفاقيات ذات الصلة النافذة يف مصر       
) ١٩٩٩(١٨٢منظمة العمل الدولية رقـم      اتفاقية  ك عدد من املواثيق الدولية ذات الصلة        إىل

 وكذا املبـادئ    واإلجراءات الفورية للقضاء عليها،   أسوأ أشكال عمل األطفال     حظر   بشأن
  .التوجيهية لألمم املتحدة بشأن توفري العدالة لألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

  التشريع  - جيم  
استجابة للمالحظات اخلتامية للجنة وانعكاسا للتطـور الـذي شـهدته مـصر               -١٦
 الـصادر يف    ١٢بتعديل أحكام قانون الطفل رقم      اً  اضية وضع اجمللس مشروع   السنوات امل  يف

 خالل عملية تشاركية واسعة استلهمت االتفاقية واملالحظات اخلتامية للجنة        من ١٩٩٦العام  
 تقرير مصر الدوري الثاين، ضمت اجلمعيات األهلية واجملتمع املدين ومبشاركة فاعلة من             على
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وكانت اللجنـة التـشريعية     . لوعي بأهداف وفحوى التعديالت   األطفال واستهدفت رفع ا   
للمجلس قد قامت مبراجعة شاملة ألحكام القانون مبا يتمشى مع اتفاقية حقـوق الطفـل،               

أيـضاً  ووضعت قائمة بالتعديالت املقترحة، تبنتها مؤسسات اجملتمع املدين اليت شـاركت            
للحصول على مزيد من املقترحات     وجابت خمتلف حمافظات مصر     . باقتراح تعديالت إضافية  

ومشلت التعديالت املقترحة أكثر من ستني    . وللترويج وحشد املساندة الشعبية هلذه التعديالت     
وقد أثارت بعض التعديالت مثـل      . مادة من مواد قانون الطفل سواء بالتعديل أو باإلضافة        

صات طبية قبل إمتـام     وجوب توقيع فحو  "،  "رفع السن األدىن لزواج الفتاة    "،  "ختان اإلناث "
جدالً " ولية اجلنائية وحق األم يف تسجيل ابنها املولود من خارج إطار الزواج           ؤاملس"،  "الزواج

إال أن  . شعبياً كبرياً الحتوائها على مفاهيم جديدة اعتربها البعض خمالفة للثقافـة املـصرية            
حقوق الطفل والفوائد اليت    اجمللس قاد محلة توعية لرفع الوعي مبشاركة اجملتمع املدين مبفهوم           

، ٢٠٠٨ لعـام    ١٢٦تعود على اجملتمع منها، ومت إصدارها من جملس الشعب بالقانون رقم            
اً ويعد إقرار الربملان هلذه التعديالت نـصر  . ٢٠٠٨يه  يون/حزيران ١٥ودخلت حيز النفاذ يف     

إن اجمللـس    لقولوميكن ا . حلقوق الطفل، ونقلة نوعية يف نظرة اجملتمع لقضايا األطفال        اً  كبري
ركزت التعديالت علـى    و.  من التعديالت اليت تقدم هبا      يف املائة  ٩٠جنح يف مترير أكثر من      

تعزيز منظور حقوق الطفل، ومعاملة األطفال كأصحاب حقوق واجبة النفاذ، خاصة كفالة            
  .شة من األطفال بدون متييزمحاية وإنفاذ حقوق الفئات املهّم

  مضمون التعديالت    
 حلقوق الطفل أدىن املادة األوىل كما سبق اإلشارة على أن تكفل الدولة كحد نصت  -١٧

وقد عززت . احلقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغريها من املواثيق الدولية النافذة يف مصر
التعديالت مفهوم حقوق الطفل، مثل احلق يف التعليم، والصحة اجليدة وتلقي الرعاية الصحية             

  . ظيفةوحقه يف بيئة ن
، ٦و،  ٣و،  ٢املواد  ( على املبادئ العامة األربعة لالتفاقية       ٣نص القانون يف مادته     و  -١٨
   :وذلك على النحو التايل) ١٢و

حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو يف كنف أسرة متماسكة ومتـضامنة ويف               )أ(  
لضرر أو اإلساءة البدنية أو     التمتع مبختلف التدابري الوقائية، ومحايته من كافة أشكال العنف أو ا          

  ؛املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال أو التقصري أو غري ذلك من أشكال إساءة املعاملة واالستغالل
احلماية من أي نوع من أنواع التمييز بني األطفال، بسبب حمـل املـيالد                )ب(  

، وتأمني املـساواة    الوالدين، أو اجلنس أو الدين أو العنصر، أو اإلعاقة، أو أي اعتبار آخر             أو
  ؛الفعلية بينهم يف االنتفاع بكافة احلقوق
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على ذلك يف تكوين آرائه اخلاصة ويف احلصول        اً  حق الطفل إذا ما كان قادر       )ج(  
على املعلومات اليت متكنه من تكوين هذه اآلراء ويف التعبري عنها، واالستماع إليـه يف مجيـع                 

  ؛ القضائية واإلدارية، وفقاً لإلجراءات اليت حيددها القانوناملسائل املتعلقة به، مبا فيها اإلجراءات
أن تكون ملصلحة الطفل الفضلى األولوية يف مجيع القرارات واإلجـراءات             )د(  

هذه الفقرة مل يـشملها التعـديل   . (كانت اجلهة اليت تصدرها أو تباشرهااً املتعلقة بالطفل أي 
كنها فُعلت بشكل أوسع ضمن مجيـع        ول ١٩٩٦ لسنة   ١٢حيث تضمنها قانون الطفل رقم      

  .)التعديالت اليت أدخلت على القانون
) به االعترافالذي يرفض والده    (كفلت التعديالت القضاء على التمييز ضد الطفل        و  -١٩

وأن تقيده أمه يف سجالت املواليد وتستخرج له شهادة ميالده وإثبات نسبه ألمه يف خانة اسم                
 للطفل حقه للنـسب إىل والديـه        ٤ وكفلت املادة    .اًيده قانون األم، ويثبت اسم األب بعد حتد     

الشرعيني، وحقه يف إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة الوسائل، وأكد القانون حق الطفـل يف               
  . بعدم التمييز ضد طفل األم املصرية املتزوجة من أجنيبوقضىاجلنسية، 

 سنة أسوة بسن الـذكور،      ١٨ مشلت التعديالت رفع السن الدنيا لزواج الفتاة إىل       و  -٢٠
فضالً عن ذلك اشترطت إجراء فحوص طبية للراغبني يف الزواج، ومت إضـافتها إىل قـانون                

ومشلت التعديالت جترمي ختان اإلناث، وأضيفت مـادة جديـدة لقـانون            . األحوال املدنية 
ة ضـمن    سن ١٢العقوبات، وحظر اإليذاء البدين، ورفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل           

 للجنة حقـوق    ١٠نظام جديد متكامل لعدالة األطفال يسعى للمواءمة مع التعليق العام رقم            
  . الطفل مبا ينأى عن العقاب ويعتمد على التأهيل واإلدماج

كما مشلت التعديالت إعفاء استخراج شهادة امليالد األوىل للطفل من أي رسـوم               -٢١
ألطفال فور والدهتم لينالوا حقهـم يف الرعايـة         اشتراك تأمني وذلك تشجيعاً على قيد ا       وال

  .الصحية واالجتماعية
 مـن األطفـال     بدالً" األطفال املعرضون للخطر  "كما استحدث القانون مصطلح       -٢٢

 القانون فلسفة جديدة، ركيزهتا أن جنوح األطفال لـيس جبلـة            وتبىن. املعرضني لالحنراف 
دخـل    ال اعية واقتصادية ونفسية وبيئيـة    متأصلة أو فطرة كامنة، بل هو نتاج عوامل اجتم        

عن إضافة تعديالت القانون محاية لفئات جديدة من األطفـال         للطفل فيها يف الغالب، فضالً    
وهم األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، وعزز القانون محاية كل فئة مبا يتفق واملعـايري               

  . لعالج وإعادة االندماج يف اجملتمعالدولية، واهتم حبق هؤالء األطفال يف خدمات التأهيل وا
وينص القانون على حظر تعرض الطفل ألي إيذاء بدين أو إجـراء غـري قـانوين                  -٢٣
ممارسة ضارة، ومحايته من االجتار به ومن التحرش اجلنسي أو االستغالل أو اإليذاء البدين               أو

ـ    أو العاطفي أو إمهال الوالدين أو األوصياء أو القائمني على توفري             اً الرعاية أو استغالله جتاري
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والـيت نقلـت    " ب"اً   مكـرر  ٧املادة  (ويعاقب من خيالف ذلك بعقوبة اجلناية       اً  اقتصادي أو
 ).٢٩١قانون العقوبات بنص املادة  إىل

كما ينص القانون أن تكفل الدولة عدم اخنراط الطفـل يف الرتاعـات املـسلحة                  -٢٤
جديداً لقـانون الطفـل     اً  ومت إضافة باب  "). ب"اً  رر مك ٧املادة  (األعمال احلربية املباشرة     أو
خيصص " اجمللس"الباب العاشر ينشأ مبوجبه صندوق خاص لرعاية الطفولة واألمومة يتبع            هو

لإلنفاق على رعاية فئات األطفال اليت يف خطر، وبينت نصوص املشروع موارده وأغراضـه              
  ").ج"  مكرر١٤٤-١٤٤املواد (

 قانون الطفل واليت تتناول محاية الطفل بشكل عـام، والـنص            رغم تعدد املواد يف   و  -٢٥
خاصة على جرائم استغالل األطفال يف األعمال اإلباحية أو اجلنـسية وسـرقة األطفـال               

يوجد نص صريح يتناول مفهوم العنف ضد الطفل يف األسرة أو املدرسة      ال وخطفهم، إال أنه  
، اكتفاًء من املشرع مبا استقر    ٩٦املادة  و) أ( مكرر   ٧أو أي موقع آخر خبالف نصوص املادة        

عليه العمل القضائي من إسباغ احلماية القضائية على الطفل وجترمي أي عدوان بـدين عليـه             
 كمحض السجحة أو الكدمة البـسيطة أو حـىت          - مهما كان ضئيالً  اً  دام قد خلف أثر    ما

ض للخطـر وتـشمل    واليت تناولت يف مضمون نصوصها مفهوم الطفل املعر  -امحرار اجللد   
 اليت تناولت إنذار ويل أمر الطفل املعرض ٩٨تعرض الطفل للعنف داخل األسرة، وكذا املادة        

 . للخطر من قبل جلان احلماية الفرعية بناء على طلب ذلك من النيابة العامة

كما كفلت التعديالت حق الطفل يف التمتع خبدمات دور احلـضانة، وأن تتخـذ                -٢٦
  .ابري الالزمة لكفالة هذا احلقالدولة مجيع التد

كما استحدث القانون إنشاء دار للحضانة يف كل سجن للنـساء، يتـوافر فيهـا                 -٢٧
الشروط املقررة لدور احلضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حىت بلوغ الطفل سـن           

 .أربع سنوات، على أن تالزم األم طفلها خالل السنة األوىل من عمره

باب الثامن يف قانون الطفل محاية الطفل املعرض للخطر باستحداث آليـة            يتناول ال   -٢٨
جديدة لتفعيل القانون وهي جلان احلماية واليت يشارك فيها اجملتمع املدين بقوة القانون، وخط              

صالحيات هذه اللجان وبعض إجراءات    ) أ (اً مكرر ٩٩-٩٧وقد حددت املواد    . جندة الطفل 
  :عملها، وتشمل هذه اللجان

اللجان العامة حلماية الطفولة، وختتص هذه اللجنة برسم السياسات العامة            )أ(  
حلماية الطفولة يف احملافظة وتنفيذ هذه السياسة، وتشكل يف دائرة كل حمافظة وبرئاسة احملافظ              

  ؛ويشارك يف عضويتها ممثلي اجلهات املعنية بالطفولة إضافة إىل ممثل ملنظمات اجملتمع املدين
ان الفرعية حلماية الطفولة، وتشكل على مستوى وحدات احلكم احمللي          اللج  )ب(  
 وتضطلع برصد ومتابعة حاالت تعرض الطفل للخطر والتدخل   -  كاألقسام واملراكز  -الصغرية  

ويشارك يف  . الوقائي والعالجي هلا، ويقوم على تشكيلها اللجنة العامة باحملافظة وتشرف عليها          
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وكذا استحدث إنـشاء اإلدارة  .  املعين بالطفولة كلما تيسر ذلك    عضويتها ممثل للمجتمع املدين   
، ١٦٠٠٠لية جديدة إلنفاذ القانون واليت ينبثق عنها اخلـط الـساخن            آالعامة لنجدة الطفل ك   

عامـاً،   ١٢ اجلنائيـة إىل     املسؤوليةوتنظيم وضع الطفل يف حالة الرتاع مع القانون ورفع سن           
 للمنفعة العامة والنص على أن سلب الطفل حلريته هو املالذ واستحداث تدابري جديدة مثل العمل

وقد توسعت نصوص القانون املعدل     . األخري، واالهتمام بالطفل ضحية اجلرمية والشاهد عليها      
). ٩٦املادة (يف حاالت تعرض الطفل للخطر، وسردهتا على وجه احلصر وعاقبت املتسبب فيها       

  . نواع اخلطر مبا فيها من خطر التعرض لالحنراففاملشروع يستهدف محاية الطفل من كل أ
وتعتمد هذه اللجان على الشراكة بني اجلهات احلكومية املختصة اليت نص القـانون          -٢٩

على عضويتها يف اللجان مثل وزارات التضامن االجتماعي والصحة والتعليم والداخلية وبني            
ويتها يف هذه اللجان، كما تعتمد      على عض أيضاً  املنظمات غري احلكومية اليت حرص القانون       

  .على فكرة االستفادة القصوى من اخلدمات احلكومية املتواجدة بالفعل
يكرس تطبيق اللجان مبدأ الالمركزية حيث تسهم اللجان املُشكلة علـى مـستوى               -٣٠

احملافظات يف رسم سياسات متكاملة حلماية الطفل وتأخذ يف االعتبار أبعاد عديـدة خاصـة               
لطفل وتوفري كافة احلقوق اليت تكفلها له االتفاقات الدولية، وتشمل هذه الـسياسات             حبماية ا 

اجلوانب اخلاصة بعالقة الطفل مـع القـانون        أيضاً  اجلوانب الصحية والتعليمية واالجتماعية و    
أما تشكيل اللجان الفرعية على مستوى املراكز واألقسام فيضمن من ناحيـة            . واجلهات األمنية 
كافة األبعاد املذكورة على املستوى التطبيقي من خالل رصد األطفال املعرضني           أخرى تكامل   

ألي شكل من أشكال املخاطر سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو أمنيـة ووضـع                 
فـإن عالقـة    اً  وأخـري . خطط للتدخل تراعي كافة األبعاد مع تفعيل اخلدمات املقدمة بالفعل         

واللجان الفرعية كما نص عليها القانون تساعد على إجياد منظومـة           التفاعل بني اللجان العامة     
متكاملة جتمع بني وضع السياسات الوقائية والعالجية من جهة والتعامل مع إشكاليات رصـد              

  .األطفال املعرضني للخطر وتقدمي اخلدمات هلم على أرض الواقع من جهة أخرى
ائية مراعاة خلصوصية طبيعة الطفل     وقد نص القانون على عدد من التسهيالت اإلجر         -٣١

 وعدم جـواز التنفيـذ      اً، عاماً احتياطي  ١٥ حظر حبس الطفل الذي مل يتم        -اجلانح، منها   
  .باإلكراه البدين على األطفال بإطالق

كما استحدثت تعديالت القانون عقوبة بأن يزاد مبقدار املثل احلد األدىن للعقوبـة               -٣٢
 بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية             املقررة ألي جرمية إذا وقعت من     

 عن مالحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند             املسؤولأو الوصاية عليه أو     
  .من تقدم ذكرهم

تقل عن عشرة آالف جنيـه وال جتـاوز           ال واستحدث املشرع عقوبة الغرامة اليت      -٣٣
و أذاع بأحد أجهزة اإلعالم أي معلومـات أو بيانـات أو أي         ملن نشر أ  اً  مخسني ألف جنيه  
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رسوم أو صور تتعلق هبوية الطفل حال عرض أمره على اجلهات املعنية باألطفال املعرضـني               
  .للخطر أو املخالفني للقانون

أوجب املشروع على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما يف مكنته               و  -٣٤
  ). ٩٦املادة (الكفيلة باتقاء اخلطر أو زواله عنه من املساعدة العاجلة 

هناك بعض التعديالت اليت مل ينجح اجمللس يف متريرها يف جملس الشعب مثل جترمي              و  -٣٥
عدم اإلبالغ عن العنف الواقع على الطفل، وجترمي العقاب البدين داخل األسـرة بـصورة               

عي هبذه القضايا حلشد مزيد من التأييد       وسريكز اجمللس يف املرحلة املقبلة على رفع الو       . قاطعة
ومن املتوقع أن تساهم النقلة اليت حتققت بالتعديالت اليت متت املوافقة عليها . هلا داخل الربملان

  .يف جعل الطريق أيسر حنو تقبل اجملتمع للمزيد من التعديالت يف املستقبل
بح هناك حاالت أمام    ، وأص ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٥دخل القانون حيز التنفيذ يف      و  -٣٦

مع التنفيذ الفعلي للقانون،    اً  ويواجه اجمللس اآلن حتدي   . هلذه التعديالت التشريعية  اً  القضاء وفق 
  .صبح أداة تنفيذ فاعلة يف اجملتمعلكي يورفع وعي املواطنني بأمهيته 

، ينفذ اجمللس خطـة     ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانومنذ دخول القانون حيز التنفيذ يف شهر          -٣٧
لتدريب خمتلف الكوادر احلكومية واألهلية على تنفيذ التعديالت وذلك مـن خـالل             عمل  

مشروع مناهضة العنف ضد األطفال والذي ينفذه اجمللس بالتعاون مـع الوكالـة الدوليـة               
  .للمعونة األمريكية

باتفاقيـة حقـوق    "اجمللس مشروع قانون حلقوق األشخاص املعاقني يسترشد        ووضع    -٣٨
  .ومن املقرر أن يعرض مشروع القانون على الربملان يف دورته القادمة" عاقةاألشخاص ذوي اإل

  آلية التنسيق  - دال  
 بشأن (CRC/C/65/Add.9) ٢٠٧ و٢٠٦ الفقرتني بشأن باإلشارة إىل مالحظة اللجنة    -٣٩

التنسيق، فإن اجمللس القومي للطفولة واألمومة هو السلطة الوطنية العليا املنوط هبـا تنـسيق               
وكما سبق اإلشارة يف التقارير الـسابقة املقدمـة إىل        . ل الوطين من أجل حقوق الطفل     العم

، بقرار من رئيس اجلمهورية مث بقانون مـن جملـس           ١٩٨٨اللجنة، فقد أنشئ اجمللس عام      
ويرأس رئيس جملس الوزراء هيئة . ويتبع اجمللس رئاسة جملس الوزراء مباشرة  ) الربملان(الشعب  

ضويته الوزراء املعنيني بالطفولة، واألمني العام للمجلس له صـالحيات          املكتب، ويضم يف ع   
إال أنه يف واقع األمر . الوزير وتكون قرارات اجمللس ملزمة جلميع الوزارات واهليئات احلكومية

اً  والوطين حتدي  احمللييظل إحكام التنسيق بني خمتلف اجلهات احلكومية العاملة على املستويني           
ويضاف إىل ذلك تعدد اجلمعيات األهلية العاملة يف جمـاالت الطفـل            . جمللسيواجه ا اً  كبري

وقد سعى اجمللس للتغلب على هذه العقبـة، وبـذل          . وضعف التنسيق والتشبيك فيما بينها    
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ة كبرية يف هذا الشأن منها وضع كافة أوراق السياسات من خالل عملية تـشاركيّ             اً  جهود
  .عنيةتضم املؤسسات احلكومية واألهلية امل

عن االلتزام السياسي حبقوق الطفل، وكان إلصدار السيد        اً  يعد إنشاء اجمللس تعبري   و  -٤٠
رئيس اجلمهورية وثيقيت العقد األول والثاين للطفل املصري دوره يف حتريك اهتمام احلكومة             

  .واجملتمع املدين بقضايا الطفل
 ٢٠٠٤مع احملافظني عـام      اًبناء على اقتراح اجمللس عقد رئيس اجلمهورية اجتماع       و  -٤١

وأسـفر  . ووزيري التربية والتعليم والتنمية احمللية لبحث املشاكل املتعلقة بالتعليم األساسـي          
االجتماع عن توجه حمدود حنو الالمركزية ودعم سلطات احملـافظني يف جمـاالت التعلـيم               

عمالة األطفال  وزادت سلطات احملافظني للحد من      . األساسي وحمو األمية والتغذية املدرسية    
من األمثلة على ذلك استصدار قرار من قبل حمافظ املنيـا           . والرقابة على التسرب من التعليم    

 سنة، وإنشاء وحدة للرقابة على التسرب مـن         ١٣بغلق احملاجر اليت يعمل هبا أطفال أقل من         
  .التعليم وذلك يف حماولة للتصدي ملشكلة عمل األطفال يف احملاجر

 رئيس اللجنة الفنية االستشارية للمجلس اجتماعات منتظمـة         األوىلة  وعقدت السيد   -٤٢
لبحث املشاكل املتعلقة باألطفال، أو يف إطار متابعة تنفيذ اخلطط والربامج مع رئيس الـوزراء               
والوزراء واحملافظني، وكذلك مع أعضاء اللجنة الفنية االستشارية للمجلس القـومي للطفولـة             

، إىل األمهيـة الـيت      )٢٠٠٧-٢٠٠٢(جتماعات خالل السنوات    وتشري حماضر اال  . واألمومة
شني املعرضني للخطر وإنفاذ حقوقهم، ومـن القـضايا         تعطى لتوفري طفولة آمنة لألطفال املهمّ     

أولتها تلك االجتماعات أمهية كبرية عمالة األطفال وأطفال الشوارع، واألطفال املعـاقني،    اليت
وليتها جتاه أطفاهلا والتمكني    ؤة، ودعم األسرة للقيام مبس    دعم حقوق الفتيات من الفئات الضعيف     

وإعداد قاعدة بيانات شاملة على املستوى القومي مصنفة على أساس          . االقتصادي لألسر الفقرية  
  .النوع والفئة العمرية واملنطقة اجلغرافية لوضع خطط قومية على أسس علمية

مع األمـني العـام للمجلـس       وعقد السيد رئيس جملس الوزراء عدة اجتماعات          -٤٣
احملافظني ملناقشة املـشاكل املتعلقـة      والوزراء   واجتماعات حبضور األمني العام للمجلس مع     

 متت املوافقة على إنشاء     ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢١بتاريخ  عقد  ويف اجتماع   . شنيباألطفال املهمّ 
 مليـون   ٢٠٠رها  مبوازنة قد " األطفال يف خطر  "صندوق يتبع اجمللس، يتم اإلنفاق منه على        

وكلف رئيس جملس الوزراء وزارة     . مبيزانية اجمللس اً   مليون جنيه  ٥٠أودع منها بالفعل    اً  جنيه
 القومية لتأهيل أطفال الشوارع بترمجتها إىل بـرامج         تيجيةاالستراالتضامن االجتماعي بتنفيذ    

  .وآليات تطبيق للحد من الظاهرة وإعادة األطفال ألسرهم
ويعقد األمـني العـام للمجلـس       . ولوية لعمله على مستوى احملافظات    ويعطي اجمللس أ    -٤٤

ة يف اخلطة اخلمـسيّ   " مكون الطفولة "اجتماعات متصلة ودورية مع السادة احملافظني لتقييم تنفيذ         
وفور إقرار قانون الطفل عقد األمني العام       . للتنمية االقتصادية واالجتماعية وعالج املشاكل الناشئة     
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 مع احملافظني ومعاونيهم لشرح التعديالت والدور الكبري املسند للمحافظات          للمجلس اجتماعات 
  . يف اجملاالت املختلفة ومنها وألول مرة يف مصر جمال محاية األطفال يف ظروف صعبة

كافة السياسات اليت يرمسها اجمللس والربامج اليت ينفذها تتم من منظـور حقـوق              و  -٤٥
ع بالتعاون مع األجهزة احلكومية واألهلية على املستويني        الطفل كما وردت باالتفاقية، وتوض    

وليس اً  ولكن على الرغم من هذه اجلهود واالجتماعات يظل التنسيق اجتهادي         . احمللي والوطين 
وبعض املهام التنفيذية اليت مت االتفاق . تزال يف مراحلها األولية  ال كما أن الالمركزية.اًمنهجي

 القومية  تيجيةاالسترا يتم تنفيذها بالكامل منها على سبيل املثال         عليها يف هذه االجتماعات مل    
 .حلماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع وعمالة األطفال

بعضها حتـت    إىل   وضع اجمللس جمموعة هامة من أوراق السياسات سبق اإلشارة        و  -٤٦
  :على سبيل املثالأيضاً عنوان خطوات إجيابية مستجدة، ومنها 

خلطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية لسبع حمافظات تعاين من          وضع وتنفيذ ا   •
اتساع الفجوة النوعية يف نسب االلتحاق بالتعليم االبتدائي عن متوسـط املعـدل             

 ).٢٠٠٢(القومي 

  .)٢٠٠٧( القومية لتمكني األسرة تيجيةاالستراووضع مسودة  •
نات، إنشاء خط مساعدة    تنفيذ عدد من املشروعات التجريبية مثل مبادرة تعليم الب         •

األطفال املعاقني، إنشاء خط جندة الطفل، املشروع القومي ملناهضة ختان اإلناث،           
محاية النشء من املخدرات، برنامج أفالطون للتعليم املايل واالقتـصادي، محايـة            
األطفال من العنف، وقد مت تعميم بعض هذه املشروعات مثل مبادرة تعليم البنات             

 .ن املخدراتومحاية النشء م

  تنسيق اجلهود احمللية والدولية    
يف تنفيذه الربامج واملشاريع املتصلة بقضايا حقوق األطفال وقضاياهم، يعمل اجمللس             -٤٧

على تكثيف التعبئة اجملتمعية على مجيع املستويات وتشجيع املشاركة الفعالة يف اإلجراءات من  
على ذلك مبادرة تعليم الفتيـات، مناهـضة        أجل محاية حقوق األطفال، ومن األمثلة الدالة        

واملنهج الذي يتبناه اجمللس هو املنهج التنموي التشاركي ليس فقط مع           . ختان اإلناث وغريها  
اجلهات احلكومية واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية بل كافة قطاعات اجملتمـع احمللـي             

بقيمـة دور خمتلـف     اً   وذلك إميان  وقياداته الطبيعية ورجال الدين وفئات الشباب واألطفال،      
حتملـهم  أيـضاً   فئات اجملتمع يف تنفيذ حقوق الطفل وأمهية مشاركة املستفيدين، مما يعـين             

 . وضمان استدامة هذه الربامجاً  يف الدفاع عن حقوق األطفال ومعاجلة املشاكل حملياملسؤولية

التشبيك وخلق شراكات مع تيجيات بالتعاون و االستراويعمل اجمللس يف كافة الربامج و       -٤٨
ويقـوم  . كافة الوزارات املعنية يف تنفيذها باإلضافة إىل منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص           

اجمللس بالعمل على توفري التمويل وتعبئة املوارد من اجلهات املاحنة، ومن اجلهات املمولة لتنفيذ              
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االحتـاد  ،  USAIDيكية للتنمية الدولية     التعاون اإليطايل، الوكالة األمر    :أنشطة خطة العمل مثل   
 UNDP األورويب، ومنظمات األمم املتحدة منها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي           

ومنظمة األمم املتحدة ملنع اجلرمية واملخدرات وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمـم             
 . ص املصري والدويل إضافة إىل القطاع اخلا،UNFPA وUNODC واملتحدة للغذاء

  املوارد البشرية واملالية للمجلس    
تنامت بشكل كبري يف السنوات السبع املاضية، نتيجة لزيادة املخصص ملبادرة تعليم              -٤٩

 من املوازنة العامة وملناهضة ختان اإلناث ومرصد حقوق         ١٦٠٠٠البنات وخط جندة الطفل     
يف خطر، من موارد التعاون الدويل؛ إال أهنا        الطفل وعدالة األسرة وعمالة األطفال واألطفال       

تظل غري كافية لتعميم تنفيذ برامج اجمللس على املستوي القومي، خاصة وأن األطفال ميثلون              
 .  من تعداد السكان يف املائة٣٨ما يزيد عن 

  الرصد    

  املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    
ــة للج  -٥٠ ــرتني باإلشــارة إىل املالحظــات اخلتامي ــشأن الفق ــة ب  ٢١٣ و٢١٢ن

)CRC/C/65/Add.9 (            وتوصية اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفـق معـايري بـاريس
)CRC/C/15/Add.145   فقد مت إنشاء اجمللس القومي حلقوق اإلنسان وفق معايري         ) ١٨، الفقرة

  جملس الـشورى   إىليقدم تقاريره   . ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤باريس مبوجب القرار اجلمهوري رقم      
، وتضم اختصاصاته متابعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة حبقوق         )أحد جملسي الربملان  (

كمـا يقـوم   . اإلنسان وتلقي الشكاوى والتقدم إىل اجلهات املعنية باملقترحات واملالحظات   
كمـا يقـوم بتلقـي      . بالتنسيق مع مؤسسات الدولة املعنية حبقوق اإلنسان ويتعاون معها        

 جمال محاية حقوق اإلنسان ودراستها وإحالتـها إىل جهـات االختـصاص،             الشكاوى يف 
يصدر اجمللس  . يوجد جلنة أو إدارة للطفل أو املرأة داخل اجمللس القومي حلقوق اإلنسان            وال

  .عن حالة حقوق اإلنسان يف مصراً سنوياً تقرير

  آليات تلقي شكاوى األطفال  - هاء  

  ١٦٠٠٠خط جندة الطفل     
 بشأن آلية تلقـي الـشكاوى       ٢١٢يف الفقرة   اً  أيضلتوصية اللجنة والواردة     اًوتنفيذ  -٥١

 للطفولة واألمومة خط جندة الطفل      القومياملتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل فقد أنشأ اجمللس        
 ١٢٦ القانون رقـم     يف إنشاءهبالنص على   اً  هاماً  قانونياً  وقد اكتسب اخلط مركز   . ١٦٠٠٠

يف رصد العنف ضد األطفال وتقـدمي العـالج   اً هاماً دمة دور  وتلعب هذه اخل   ،٢٠٠٨لعام  
، وهو  ٢٠٠٥ يونيه/حزيرانومت إطالق اخلدمة يف     . والتأهيل للضحايا وضمان عقاب اجلاين    
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.  ساعة ويغطي كافة حمافظات مـصر      ٢٤خط تليفون جماين يقدم خدمات لألطفال ويعمل        
وسيكولوجية الطفولة، وعلى تلقـي  وقد بدأ العمل بتدريب العاملني على مهارات التواصل،         

ويتم حل الشكاوى من خالل شبكة قومية تضم كافـة          . البالغات، وإدارة قواعد البيانات   
الوزارات املعنية بالطفولة ومركز اخلدمة النفسية جبامعة عني مشس وعدد مـن املستـشفيات      

للـرد علـى    ويوفر اخلط خدمة متخصصة     .  مجعية ٣٦التعليمية واجلمعيات األهلية وعددها     
ويلعب . األسئلة املتعلقة خبتان اإلناث وقد مت من خالله التدخل ملنع إجراءه يف حاالت عديدة             

شة من األطفال   يف توفري قاعدة بيانات عن الفئات املهمّ      اً  هاماً   دور ١٦٠٠٠خط جندة الطفل    
واليت كان يصعب حصرها والوصول إليها، فقد ساعدت البالغات على إعـداد خـرائط              

 القاهرة، القليوبية، اإلسـكندرية     :ن جتمعات أطفال الشوارع يف أربع حمافظات وهي       ألماك
واجليزة، مما ساعد يف توجيه اجلهد ووضع اخلطط، وبناء قاعدة بيانات من خالل رصد أنواع            

وقد وصل عدد البالغات اليت تلقاها خط     . املشاكل اليت يتعرض هلا األطفال وفهم احتياجاهتم      
 كـانون   ١٧  حـىت  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩من  اً   مكاملة اعتبار  ١٠٢٥٢١٨جندة الطفل   

، وتشمل استشارات قانونية، وخدمات تعليميـة وصـحية وأمنيـة           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 يف توجيه اقتراحات تعديل قانون      ١٦٠٠٠وسامهت قاعدة بيانات خط جندة الطفل       . وغريها

 ١٦٠٠٠على خط جنـدة الطفـل        اًقانونياً   وضع ١٢٦الطفل، هذا وقد أسبغ القانون رقم       
باعتباره أحد آليات الرصد، تتمتع بصالحيات تلقي الشكاوى ومعاجلتها وإحالتها وطلـب            

كما بدأ من خالل    ).  من القانون  ١٤٤املادة  . (التحقيق فيها ومتابعة نتائج التحقيق واحلماية     
 عـني مشـس،    جبامعةي بالتعاون مع مركز اإلرشاد األسر     األسرية االستشاراتاخلط خدمة   

  .يل داخل األسرة وقضية العنف األسرللتعامل مع املشاكل األسرية والتواص

 ٠٨٠٠٨٨٨٦٦٦٦خط خدمة األطفال ذوي اإلعاقة     

 فرصة للتواصل مع أسر     ٠٨٠٠٨٨٨٦٦٦٦يوفر خط خدمة األطفال ذوي اإلعاقة         -٥٢
املعلومـات عـن   ويـزودهم ب اً هؤالء األطفال يوفر هلم احلصول على االستشارة الطبية جمان      

اخلدمات اليت تقدمها هلم الدولة مثل اجلمعيات األهلية اليت ترعاهم واملدارس واجلامعات اليت             
كما يزودهم بالقوانني اليت تكفل حقوقهم، وتقدم هلم االستشارة         . توفر هلم اخلدمة التعليمية   

يـوفر اخلـط    كما  . فيما يعن هلم من مشاكل، مبعرفة أرقى اخلربات وبدون أي أعباء مالية           
املعلومات واالقتراحات اليت يعرب عنها مستقبلي اخلدمة، األمر الذي يـدعم عمليـة بنـاء               

بيانات والرصد احلقيقي خلريطة اإلعاقة يف مصر، واخلـدمات املقدمـة، وجمـاالت              قاعدة
خالل الفترة  اً   بالغ ٢٩ ٦٠٤وقد بلغ إمجايل البالغات     . والقصور الذي حنتاج ملعاجلته    متيزها
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢١  حىت٢٠٠٦مارس / آذار١من 
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  تيجيات وخطط العمل الوطنيةاالسترا  - واو  
ة الوطنيـة اخلامـسة للتنميـة       مت إدماج مكون الطفولة واألمومة يف اخلطة اخلمسيّ         -٥٣

تركز اخلطة على إعطاء األولوية لربامج تستهدف كسر دائرة الفقر          . االقتصادية واالجتماعية 
بعاد االجتماعي من ناحية، وإعداد أطفال مصر ملواجهة التطورات السريعة يف املعارف            واالست

 تنميـة الطفولـة     :اإلنسانية من ناحية أخرى، ومن مث تتحدد األولويات يف القضايا التاليـة           
املبكرة، توفري تعليم أساسي راقي النوعية، تعليم الفتيات والقضاء على أشكال العنف ضـد              

، االهتمام مبرحلة املراهقة كذلك عمالة األطفال وأطفال        املهّمشةها من الفئات    الفتاة باعتبار 
الشوارع، واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وتنمية القدرات يف جمـاالت تكنولوجيـا            

  . املعلومات واالتصاالت
اً حمدداً  تيجيات تفصيلية تتناول كل منها موضوع     استراوقد عمل اجمللس على إعداد        -٥٤

إىل   يث تشخيصه ورصد حجم املشكلة واستهداف العالج واألنشطة املطلوبة وصوالً         من ح 
 الرجـوع إىل    ويرجى .التمويل ومصادره واجلهات املتعاونة والشراكات والتنسيق املطلوب      

  .تيجيات واخلطط التفصيليةاالستراهبذه اً  واليت تتضمن بيان٤٤ و١٢الفقرتني 

   موازنة حقوق الطفل يف اجملتمع املصري: الطفلرصد اإلنفاق العام على حقوق  -زاي   
.  الرغم من أن مالحظات اللجنة مل تتطرق إليهاعلىاً هاماً شهدت هذه القضية إجناز  -٥٥

تتناول حجم اإلنفاق   ) ٢٠٠٥(فقد قام اجمللس بإعداد أول موازنة حقوق يف اجملتمع املصري           
ا وردت يف االتفاقية ويف وثيقة العقـد        على إنفاذ حقوق الطفل كم     يف املوازنة العامة للدولة   

 وتعتـرب  .٢٠٠٠الرئاسي الثاين حلقوق الطفل اليت أصدرها السيد رئيس اجلمهوريـة عـام          
منهجية موازنة حقوق الطفل املصري األداة اليت مسحت برصد اإلنفاق احلكـومي وربطـه              

ط األنشطة  حبقوق الطفل، وذلك من خالل استعمال جمموعة من األساليب لوضع منوذج يرب           
باحلقوق مبا يساعد على تقييم سياسات احلكومة من خالل عمليـات املوازنـة وغريهـا،               

الـربامج  أيضاً  تقييم اإلجراءات والسياسات اليت تليب التزامات احلكومة جتاه األطفال، و          ويف
  .احلكومية وغري احلكومية، واحلصص املالية املوجهة حلقوق الطفل يف مصر

ملايل للحكومة التخطيط املايل لتفاصيل العمل السنوي للوزارات وبالتـايل          ميثل البيان ا  و  -٥٦
يعترب إثباتاً بأن احلكومة قد قامت بتوفري املخصصات املالية لإلنفاق على توجهاهتا كما أعلنتها من               

اعتمد التقرير املعين بتقدير اإلنفاق احلكومي املخصص إلنفـاذ         . خالل بيان احلكومة أمام الربملان    
وترجع . لبنود ميزانية الدولة  اً  ، رصد اإلنفاق طبق   ٢٠٠٧ حىت   ٢٠٠٢ق الطفل يف الفترة من      حقو

وبالتـايل  . صعوبة تقدير اإلنفاق إىل أن املوازنة العامة للدولة تعد على أساس البنود وليس الربامج             
تيجيات خيلق صعوبة يف التعرف بشكل كامـل علـى          االسترافإن غياب برامج عمل واضحة يف       

فاق على الطفولة، خاصة يف الوزارات واجلهات اليت خيدم عملها األطفال وغري األطفال مثل               اإلن
ولتسهيل عملية تقدير املوازنة مت حتديد ثالث شرائح لإلنفاق         . وزارة الصحة والتضامن االجتماعي   

تني للطفل، أما الـشرحي     من قبل الكيانات العامة، الشرحية األوىل هي اليت ختصص اإلنفاق كامالً          
  . أو اجملتمع ككل مبا فيه الطفلاً،الثانية والثالثة فهما إما تستهدفان الطفل جزئي
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  ١دول اجل
-٢٠٠٢/٢٠٠٣(تطور اإلنفاق يف املوازنة العامة للدولـة ومـا يوجـه منـه للطفولـة                

٢٠٠٦/٢٠٠٧(  
  باملليون جنيه مصري

      ٢٠٠٧ /  ٠٦      ٢٠٠٦ /  ٠٥      ٢٠٠٥ / ٠٤      ٢٠٠٤ /  ٠٣      ٢٠٠٣ /  ٠٢     بيان
ــاق إ ــه      نف       يوج

          ل للطفولة      بالكام
٢٠١٥٨,٠         ١٨٦٧٣,٦         ١٧٢٢٤,٢         ١٦٥٦٩,٧         ١٥٢٧٦,٦        

                  إنفاق يوجه جزء منه
   ) ٢      شرحية (         للطفولة

١٧٩٨٣,١         ١٥٧٦٩,٦         ١٣٩٧٧,٥         ١٤٤٨٤,٣         ١٣٨٥١,٢        

         ١٧٩١٣٣,٧         ١٥٣٣٧٤,١         ١٣٠٤٠٩,١         ١١٤٩٣٣,٨        ٩٨١٩١,٨                   باقي اإلنفاق العام 

القيمة (اإلمجايل 
  )باملليون جنيه

٨٧٨١٧,٣ ١         ١٦١٦١٠,٨         ١٤٥٩٨٧,٨         ١٢٧٣١٩,٦         

  ،  )    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤  -      ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                              ختاميات املوازنـة العامـة       (                         املوازنة العامة للدولة       :     املصدر
   . )    ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥        موازنات  (

،  يف املائة٣٢للطفولة قد زاد بنسبة  ن اإلنفاق املوجه كامالًأ ١يوضح اجلدول رقم و  -٥٧
، وأن اإلنفاق العام املوجه      يف املائة  ٢٣للطفولة قد زاد بنسبة     اً  ن اإلنفاق الذي يوجه جزئي    أو

  . يف املائة٨٣للمجتمع مبا يف ذلك الطفل قد زاد بنسبة 
   ١ شكلال

  )٠٦/٢٠٠٧-٠٢/٢٠٠٣(التوزيع النسيب لإلنفاق العام خالل الفترة 

  .)٢٠٠٤/٢٠٠٥ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣ختاميات املوازنة العامة (مرسوم من املوازنة العامة للدولة   :املصدر
  )    ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥   ات      موازن (    

77.178.780.781.782.4

10.98.68.48.3 9.9

12.011.39.3 10.79.9

2003/022004/032005/042006/052007/06

إنفاق يوجه بالكامل
للطفولة (شرحية 1)
إنفاق يوجه جزء منه للطفولة  
(شرحية 2)

باقى اإلنفاق العام (شرحية 3)
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 اخنفاض نسيب لإلنفاق على الطفولة من املوازنة العامة         إىلتشري الدالئل واملؤشرات    و  -٥٨
للدولة بشكل عام، األمر الذي يتطلب مراجعة يف ضوء مدى كفاية اإلنفاق احلايل لتغطيـة               

وازنـة والـذي    لذلك باإلشارة إىل أسلوب إعداد امل     اً  خدمات الطفولة، ويقدم التقرير تفسري    
تيجيات الوزارات عـن اجملـال      استرايعكس احلقوق واألهداف وكذلك فصل ما يتعلق ب        ال

التنفيذي واليت برغم رصدها للحقوق مل تستطع ترمجتها إىل أنشطة متكن من قياس الفاعلية،              
وبالتايل اقتصر مستوى التحقق على األداء امليكانيكي دون القدرة على تقييم مدى كفـاءة              

وعلى كل  . شطة يف تفعيل احلقوق واألهداف اليت من أجلها مت القيام هبا واإلنفاق عليها            األن
خ مع االعتيـاد     وال بد وأنه سوف يترسّ     اً،حال، فاستخدام هذا املنهج احلقوقي ما زال حديث       

 . عليه خالل املوازنات القادمة

للدولة، فهـو جهـة     يقوم اجمللس القومي للطفولة بدور مزدوج يف املوازنة العامة          و  -٥٩
موازنة تظهر حتت قطاع احلماية االجتماعية طبقاً للتصنيف الوظيفي للموازنة، وبالتايل فهـو           

 القيام بدور التنسيق بني اجلهات اليت ختـدم الطفولـة           :جهة إنفاق؛ ولكن إنفاقه يتوزع بني     
ات التجريبية  واإلشراف على تنفيذها للخطة القومية للطفولة، إضافةً إىل تنفيذ بعض املشروع          

  .متهيداً لنقلها إىل جهات املوازنة للتوسع يف جمال التغطية
ــربامج الــيت يقــوم هبــا اجمللــس خــالل ٢يعــرض جــدول و  -٦٠ ــة ال    موازن
، ويشري إىل زيادة موازنـة الـربامج يف العـام           )٢٠٠٧/٢٠٠٨ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣( الفترة

ألن مشروع  اً  وذلك نظر اً  ريب مليون جنيه تق   ٧,٩ عن العامني التاليني حبوايل      ٢٠٠٢/٢٠٠٣
له مبوازنة هـذا العـام الحتياجـات        مبادرة تعليم الفتيات والذي مت زيادة املبالغ املخصصة         

   .األساسية الالزمة لبدء املشروع كبناء املدارس الصديقة للفتيات البنية
  ٢ دولاجل

  )حملي(لة واألمومة املشروعات داخل موازنة اجمللس القومي للطفو/املخصص لإلنفاق على الربامج
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣خالل الفترة من 

                   القيمة باأللف جنيه
       اإلمجايل  ٨   ٢٠٠ / ٧   ٢٠٠  ٧   ٢٠٠ / ٦   ٢٠٠  ٦   ٢٠٠ /٥   ٢٠٠  ٥   ٢٠٠ / ٤   ٢٠٠  ٤   ٢٠٠ /٣   ٢٠٠  ٣   ٢٠٠ / ٢   ٢٠٠ بيان

مشروع رعاية الطفولة 
 واألمومة

  ٨    ٥٠٠  ١    ٨٠٠  ١    ١٠٠  ١   ١٠٠  ١    ٣٠٠  ١   ٦٠٠  ١    ٦٠٠  

   ١٠    ٣٥٠  ٢    ٠٠٠  ١    ٥٠٠  ١   ٥٠٠  ٢   ٠٠ ٠  ١   ٨٠٠  ١    ٥٥٠   مشروع حمو األمية

   ٢٦    ٥٠٠  ٤    ٠٠٠  ٤    ٠٠٠  ٤   ٠٠٠  ٥    ٠٠٠  ٥   ٠٠٠  ٤    ٥٠٠  ) ١ ( مشروع الطفل واملرأة

    ١٠٢    ٧٣٠   ١٢    ٢٠٠   ٢٤    ٥٠٠   ٢٤   ٢٣٠  ٥    ١٠٠  ٥   ١٠٠   ٣١    ٦٠٠   مشروع مبادرة تعليم الفتيات

مشروع املسامهة يف صندوق 
 أجل الطفولة  املشاركة من

) ٢٠    ٠٠٠   ١٠    ٠٠٠   ١٠    ٠٠٠          ) ٢   

    ١٦٨    ٠٨٠   ٣٠    ٠٠٠   ٤١    ١٠٠   ٣٠    ٨٣٠   ١٣    ٤٠٠   ١٣   ٥٠٠   ٣٩    ٢٥٠   اإلمجايل 
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 خفـض   -احلد من اإلعاقـة     (مشروع الطفل واملرأة مدرج حتته عدة مشروعات هي           )١(  
 مناهضة ختان   -مأوى   ال رعاية ومحاية األطفال ب    - مناهضة العنف ضد األطفال      -الطلب على املخدرات    

  ). الصحة اإلجنابية-الرتقاء بالبيئة  التوعية العامة ل-اإلناث 
 صندوق املشاركة من أجل الطفولة يندرج حتته عدة مـشروعات           يفمشروع املسامهة     )٢(  

  ). مبادرة حراس الركن األخضر- ١٦٠٠٠خط جندة الطفل (أخرى 
 بشأن تطور موازنة الربامج اليت يقوم هبا اجمللس خالل الفترة           ٢كما يوضح جدول رقم       -٦١
 عن  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ زيادة موازنة الربامج يف العام املايل        ٢٠٠٧/٢٠٠٨ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣(من  

 مليون تقريباً نظراً لبدء مشروع مبادرة تعليم الفتيات واليت مت زيـادة  ٢٥,٨العامني التاليني حبوايل  
  .األساسية الالزمة لبدء املشروع املبالغ املخصصة له مبوازنة ذلك العام الحتياجات البنية

  ٣ دولاجل
  موازنة برامج اجمللس املمولة من املنح ومسامهة امليزانية اجلارية للمجلس هلذه الربامج خالل 

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢الفترة من 

            اسم الربنامج
                        إمجايل امليزانية من املنح 

             باجلنيه املصري
املنصرف من اجمللس 
 من املصروفات اجلارية

    ٤٦١    ٠٠٠  ٨    ٠٠٤    ٠٠٠ مشروع خفض الطلب على املخدرات بني النشء 
    ٢٤١    ٠٠٠  ٤    ١٩١    ٠٠٠ مشروع محاية األطفال العاملني مبنشية ناصر

  ٢    ١١٧    ٠٠٠   ٣٦    ٧٨٢    ٠٠٠  مشروع مناهضة ختان اإلناث 
    ٢٤٥    ٠٠٠  ٤    ٢٥٠    ٠٠٠ مشروع التوعية العامة لالرتقاء بالبيئة 

  مشروع اإلعالم االجتماعي لدعم الشباب واملراهقني
 )كني الطفلمشروع محالت التوعية يف جمال مت(

٦٣٩    ٠٠٠   ١١    ١٠٩    ٠٠٠    

  ٨    ٨٢٨    ٠٠٠    ١٥٣    ٣٩٩    ٠٠٠ مشروع محاية األطفال يف خطر 
    ٥٩٥    ٠٠٠   ١٠    ٣٤٢    ٠٠٠ )الشرقية- دمياط - املنيا -الفيوم (مكافحة عمل األطفال يف حمافظات 

    ٩٥١    ٠٠٠   ١٦    ٥٢٦    ٠٠٠  مشروع عدالة األسرة 
    ٤٦٠    ٠٠٠  ٨    ٠٠٠    ٠٠٠  حتسني مستوى معيشة األطفال وأسرهم حبلوان وطره

    ٣٣١    ٠٠٠  ٥    ٧٤٩    ٠٠٠  مبادرة تعليم البنات 
   ٦٢    ٠٠٠  ١    ٠٨٢    ٠٠٠  مشروع أطفال بال مأوى 

  ٣    ٢٠٤    ٠٠٠   ٥٥    ٦٧٧    ٠٠٠  مناهضة العنف ضد األطفال 
  ٨    ٠٠٠    ١٤٦    ٠٠٠  املشروع اإلعالمي لعمالة األطفال 

   ٣٤    ٠٠٠    ٥٨٩    ٠٠٠  احلد من اإلعاقة 
    ١١٩    ٠٠٠  ٢    ٠٦٣    ٠٠٠  دخارأفالطون لنشر حقوق الطفل وتشجيع اال

  ٤    ٠٠٠   ٧٥    ٠٠٠  املتطوعني 
   ٤٢    ٠٠٠    ٧٢٦    ٠٠٠  صحة املراهقني 

  ١    ٢٦٩    ٠٠٠   ٢٢    ٠٥٠    ٠٠٠  مشروع احلد من الفقر
   ١٩    ٦١٠    ٠٠٠    ٣٤٠    ٧٦٠    ٠٠٠  اإلمجايل

  . اجمللس القومي للطفولة واألمومة:املصدر
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  التمويل اخلارجي املوجه إىل أنشطة الطفولة    
  ٤دول اجل

  )بالدوالر األمريكي(املساعدات اخلارجية اليت مت إنفاقها على الطفولة حسب اجلهة إمجايل 
     إلمجايل ا                                   من خالل اجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص                     من خالل اجلهات احلكومية      السنة

  ١    ٦٩٣    ٤٧١    ٤٨٥   ٥٣    ٨٩١    ٧٤٧  ١    ٧٤٨    ٣٦٣    ٢٣٢     ٢٠٠١    قبل 

٤٢٢    ٦٠٤    ٠٠٧    ١٧٠    ٧١٥    ٣٩٥    ٥٩٣    ٣١٩    ٤٠٢     ٢٠٠١    

٤٨٧    ٧٨١    ٩٢١    ٢٧٠    ١٥٨    ٤٧٩    ٦٤٦    ٢٦١    ١٩٠     ٢٠٠٢    

٢٩٩    ٤٦٢    ٠٦٩    ١٣٣    ٨٨٢    ٢٢٤    ٥٣٣    ٣٤٤    ٢٩٣     ٢٠٠٣    

٤٤٠    ٤٤٩    ٣٠٧  ٩    ٩٧٦    ٣٤٩    ٤٥٠    ٤٢٥    ٦٥٦     ٢٠٠٤    

  .٢٠٠٦ وزارة التعاون الدويل :املصدر
 أو القروض   - وهو الشكل الغالب     -تتعدد صور املساعدات األجنبية ما بني منح        و  -٦٢

 ورغم أن املساعدات األجنبية يف متويل أنشطة الطفولة تقع          .امليسرة، وأسلوب مبادلة الديون   
يف نطاق حمدود للغاية بالنسبة للحكومة وإن كانت نسبتها أعلى يف حالة اجلمعيات األهلية؛              
لكن أمهية املوضوع تأيت من أن هذه املساعدات تستخدم باألساس يف املشروعات التجريبية،             

ات قد ميثل هتديداً ألنشطة بعينها، وينعكس بالسلب         أن االخنفاض يف حجم املساعد     مما يعين 
  .على استمرارها

  مجع البيانات  - حاء  
) CRC/C/65/Add.9( ٢١١ و ٢١٠استجابة للمالحظات اخلتامية للجنة بشأن الفقرتني         -٦٣

قد تعاون اجمللس مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامـة واإلحـصاء           . فقد مت اختاذ خطوات هامة    
ة الرئيسية املنوط هبا مجع البيانات يف مصر لسد النقص يف قاعدة البيانـات عـن                باعتباره اجله 

ومبناسبة إجراء . ومن ذلك إعداد املسح القومي لعمالة األطفال ومسح أطفال الشوارع. األطفال
، طلب اجمللس إدراج أسئلة حمددة عن األطفال لضمها ٢٠٠٦املسح القومي لتعداد السكان عام  

وإىل جانب اجلهاز توجد هيئات عدة تعمل يف جمال         . مت االستجابة لبعضها  . تعدادإىل استمارة ال  
وتعترب تقارير التنميـة البـشرية      .  معهد التخطيط القومي   :مجع البيانات اخلاصة باألطفال منها    

السنوية واليت يعدها معهد التخطيط القومي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على غرار تقـارير              
للبيانات عن احلالة التنموية واملتضمنة املتابعـة الـسنوية         اً  أساسياً  بشرية العاملية مصدر  التنمية ال 

اً للمؤشرات اخلاصة باحلالة الصحية والتعليمية والبيئية لألطفال واألسر بشكل عام، مصنفة طبق           
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، DHSللنوع والسن والتوزيع اجلغرايف، إضافة إىل التقرير السنوي للمسح السكاين الـصحي              
  .لذي تعده وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الوكالة الدولية للمعونة األمريكيةوا
ويوفر مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار برئاسة جملس الوزراء بيانات عـن أوضـاع                -٦٤

األطفال يف بعض اجملاالت من خالل دراسات جيريها مثل دراسة عن األطفال املعرضني للخطـر               
  .٢٠٠٨ -إلسكندرية، بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي واليونيسيف مبحافظيت القاهرة وا

توجد يف مصر عدد من املراكز واإلدارات تعمل على بناء قواعد بيانات متخصصة             و  -٦٥
   :يف جماالت بعينها منها

ت كالـصحة   امراكز املعلومات املركزية واحمللية باحملافظـات املختلفـة يف وزار          •
 .لتعليموالسكان والتربية وا

 وخيتص جبمع بيانات عن :مركز حبوث أمراض الطفولة، بوزارة الصحة والسكان  •
األمراض الوبائية لألطفال ومتابعة األحباث اجلارية يف جمال مكافحة األمـراض           
ونشر نتائجها وتوصياهتا، وتبادل املعلومات مع اجلهات العلمية والبحثية يف جمال           

 .أمراض الطفولة

دارة الفرعية للمعلومات واإلحصاء واالتصال، وبالتعاون مـع         اإل - وزارة العدل  •
 يقوم بتوفري البيانات واإلحـصاءات      :مكتب األمم املتحدة ملنع اجلرمية واملخدرات     

املتعلقة باألطفال يف قضاء األحداث، وإجراءات تداول القضايا، وتقدم هذه اإلدارة    
هذا باإلضـافة إىل    . خل إ ،بيانات مصنفة حسب السن، اجلنس، املستوى التعليمي      

البيانات اليت تصدرها الوزارات املختلفة مثل وزارة الداخليـة، وزارة التـضامن            
 .االجتماعي، واجلامعات واملراكز البحثية

 علـى سـد     ٢٠٠٢ومن جانبه يعمل اجمللس القومي للطفولة واألمومة منذ عـام             -٦٦
مركز املعلومات ودعم اختـاذ      سبيل ذلك عقد شراكة مع       يفالفجوات يف قاعدة البيانات، و    

القرار ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء           
وقد متكن اجمللس، من سد بعض الفجوات       . وغريها من اجلهات املعنية جلمع وحتليل البيانات      

 دقيقـة، واسـتقراء     يف قاعدة املعلومات وحتليل ألوضاع الطفولة وتوفري إحصاءات وبيانات        
للخربات الدولية، ويتم ذلك مبشاركة اجملتمع املدين واألجهزة احلكومية واخلـرباء املعنـيني             

وجيتهد مركز املعلومات باجمللس لوضع قاعدة بيانات متكاملـة عـن األطفـال             . بالطفولة
شني يف مصر مصنفة حسب اجلنس والسن واملوقع اجلغرايف واليت تـستخدم لتوجيـه              املهّم

لسياسات وختصيص املوارد للربامج واملشروعات واألنشطة املختلفة املتعلقة بالطفولة ومـن           ا
  :األنشطة اليت قام هبا اجمللس يف هذا الصدد

قاعدة بيانات مفصلة عن الفتيات خارج التعليم باحملافظات السبع اليت ترتفع هبا الفجوة              •
 .لعام لألمم املتحدة لتعليم البناتالنوعية يف التعليم واليت تنفذ فيها مبادرة األمني ا
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دراسة مسحية ألطفال الشوارع لتحديد حجم الظاهرة يف مناطق التجمعات وهي            •
 القليوبية، بالتعاون مع اجلهاز املركزي      -اجليزة   - اإلسكندرية   -حمافظات القاهرة   

  .)٢٠٠٧(للتعبئة العامة واإلحصاء 
ال منها، املسح القـومي لعمالـة       عدد من الدراسات البحثية املتصلة بعمالة األطف       •

 ودراسة ،٢٠٠١األطفال بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 
األطفال والعمل يف مدينة السالم، ودراسة وضع األطفال العـاملني بـالورش يف             

 . منطقة الدويقة

 دراسـة حـول     :كما أجري عدد من الدراسات حول العنف ضد األطفال منها          •
 حلماية األطفال   تيجيةاستراعنف يف املدارس يف بعض مناطق الصعيد هبدف وضع          ال

ودراسة ميدانية عن إساءة معاملة األطفال يف بعض اجملتمعات احملرومة          . يف املدارس 
ف مـصر،   ييونيسالمبصر، بالتعاون بني اجمللس القومي للطفولة واألمومة ومكتب         

 ودراسة حول   .٢٠٠٦يكية يف القاهرة    ومركز البحوث االجتماعية باجلامعة األمر    
 أجراها مركز املعلومات ودعم اختاذ      -وضع األطفال يف ستة مراكز يف صعيد مصر       
 .٢٠٠٣ف يف عام ييونيسالالقرار واجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، 

 دراسات حول صحة املراهقني واحتياجاهتم    

                         األمم املتحـدة اإلمنـائي                                                           استطالع آراء الشباب وتوجهاهتم بالتعاون مع برنامج         •
  .     تيجية      االسترا                      ومركز األهرام للدراسات 

ورغم هذه اجلهود لتوفري البيانات واملعلومات حول الطفولة إال أن عمليـة مجـع                -٦٧
البيانات تعاين من مشاكل جوهرية منها ما يتصل بغياب التنسيق بـني األجهـزة املعنيـة،                

. ا يوجد بعض التباين يف قاعدة البيانـات       وكذلك اختالف أساليب البحث ومجع البيانات مم      
باإلضافة إىل غياب عملية التوثيق لكثري من األنشطة والربامج اليت تستهدف الطفل وبالتـايل              

  .يتم حصرها وال تقدم عنها معلومات للجهات املعنية بوضع قاعدة البيانات عن الطفولة ال

   قاعدة البيانات:توجهات العمل املستقبلي    
جمللس بتمويل من التعاون اإليطايل والدعم الفين لليونيسيف يف إنشاء مرصـد            بدأ ا   -٦٨

حلقوق الطفل، يتضمن تصميم وحتديث وصيانة قاعدة لبيانات الطفولة واألمومـة لتـسهيل             
يف مـصر يف    اتفاقية حقوق الطفل    وضمان عملية املتابعة املستمرة والشاملة والدقيقة إلنفاذ        

 الـدقيق   املعلومـايت هلي، حبيث تتيح األساس     نظمات العمل األ  خمتلف األجهزة احلكومية وم   
وجاري العمل بالتعاون مع اليونيسيف على وضع   . للمتابعة الدورية إلنفاذ االتفاقية بوجه عام     

  .املؤشرات اخلاصة بالطفولة يف إطار مرصد حقوق الطفل
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  اجملتمع املدين واجلمعيات األهلية  - طاء  
 ٢٠٩ و٢٠٨ الفقــرتني بــشأن يــة للجنــة الــواردةبــشأن املالحظــات اخلتام  -٦٩

(CRC/C/65/Add.9)             وقلق اللجنة من عدم كفاية اجلهود املبذولة إلشراك اجملتمع املدين، فقـد 
 االهتمام بدور مؤسسات اجملتمع املـدين وخاصـة اجلمعيـات           تناميشهدت الفترة املنصرمة    

للجنة الفنية االستشارية للمجلـس     وتشارك العديد من اجلمعيات األهلية يف عضوية ا       . األهلية
، ومتثل اجلمعيـات    سم السياسات برئاسة السيدة األوىل    القومي للطفولة واألمومة وهي جهة ر     

 ١٢٦يف اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد الطفل وجلان احلماية املنشأة مبوجب القانون رقـم               
افة برامج اجمللس يتم تنفيذها     وك.  وهناك شراكة قوية بني اجمللس واجلمعيات األهلية       ،٢٠٠٨يف  

جلنة الرصد واحلد مـن انتـهاكات       "كما تشارك اجلمعيات يف     . من خالل اجلمعيات األهلية   
يف عدد من الشبكات اإلقليمية املعنية حبقوق الطفل والعدالة اجلنائية للطفـل،            أيضاً  ، و "الطفولة

لك مل يصل مستوى الـشراكة      ومع ذ . وشبكة املهنيني العرب للوقاية من إساءة معاملة األطفال       
ويف إطار حتـديث قـوانني   . بني اجلمعيات األهلية يف مصر وبني احلكومة إىل أطر أكثر نضجاً    

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤لتعديل بعض النـصوص للقـانون       اً  اجملتمع املدين، بدأت اجلمعيات حوار    
 .تمن الالمركزية وحرية حركة اجلمعيااً ينظم عمل اجلمعيات هبدف حتقيق مزيد الذي

 جمال تقـدمي اخلـدمات      اً،من اجملاالت اهلامة اليت تلعب فيها اجلمعيات األهلية دور        و  -٧٠
وقد متثل نشاط اجلمعيات يف     . التعليمية خاصة من ناحية تطوير التعليم وتقليص الفجوة النوعية        

مكافحة األمية، ودعم احلق يف التعليم خاصة للمرأة والفتاة، وقامت مجعيات أهليـة بتأسـيس         
عض املدارس، ومكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بني الذكور واإلناث، ووضع حلول هلذه             ب

الظاهرة، واالهتمام بتدريب املعلمني لرفع كفاءة العملية التعليمية وتـوفري التقنيـات الالزمـة        
ومت بناء قدرات الرائدات على مهارات االتصال والتواصل وتوصـيل          . لتطوير العملية التعليمية  

ائل اجملتمعية والبيئية والبحث السريع باملشاركة، وقامت املتطوعات بالتصدي للمشكالت          الرس
وتساهم اجلمعيـات األهليـة     . اجملتمعية والبيئية واقتراح احللول هلا بالتعاون مع اجلهات املعنية        

 .واجملتمع املدين يف تطوير املدارس يف خمتلف األحياء من خالل مشروع املائة مدرسة

 تأسيس إدارة للجمعيات األهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إدارات للجمعيات           ومت  -٧١
 .مبديريات التعليم باحملافظات كآلية للتنسيق بني اجلمعيات األهلية ووزارة التربية والتعليم

وقد قامت شبكة اجلمعيات األهلية املتعاونة مع وزارة التربية والتعلـيم، واملتمثلـة               -٧٢
 ١١٨ مشروع يف القاهرة واحملافظات األخرى، كما مت عقـد           ٢٧٨عية، بتنفيذ    مج ٣٣٩ يف

 ٥رقـم   مؤمتراً وندوة ولقاًء مجع بني الشركاء لتهيئة املناخ للعمل املشترك، ويعرض اجلدول             
   .ألهم جماالت أنشطة الشبكة
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  ٥دول اجل
 جمال نشاط شبكة مجعيات التعليم الشريكة لوزارة التربية والتعليم

  اجملال
  اجلمعيات

)#(  
  املشروعات

)#(  
  املستفيدين

)#(  
  حجم التمويل

  )جنيه مصري(
  ٥٦ ٣٢٥ ٢٦٠  ١ ٠١٤ ٣٤٠  ٣١٨  ١٥٠  دعم الوظيفة التعليمية
  ١٧ ٠٥٥ ٠٥٩  ٤٠٦ ٣٥٣  ١٩٦  ٧٠  دعم الوظيفة التربوية

 ٧ ٢٠٠ ١٣٨ ٢٧٠ ٦٠٨ ٢١٤  ١١٩  دعم الصلة بني املدرسة واألسرة

  ٨٠ ٥٨٠ ٤٥٧  ١ ٦٩١ ٣٠١  ٧٢٨  ٣٣٩  اإلمجايل

   .    ٢٠٠٧                                                                         بيانات اإلدارة العامة للجمعيات األهلية، وزارة التربية والتعليم، القاهرة،  :     املصدر
أما بالنسبة للخدمات الصحية فاجلمعيات األهلية هلا انتشار واسـع وسـط القواعـد                -٧٣

 .الشعبية، وتعمل على تقدمي خدمة صحية بنوعية عالية اجلودة مبقابل يغطي تكلفة اخلدمة فقـط              
أن البيانات املتوافرة    التتوافر بيانات شاملة عن أعداد املستفيدين من اخلدمات الصحية عامة، إ           وال

 ١٦يف املسح الصحي الشامل تشري إىل أن عدد املستفيدين من اخلدمات الصحية للجمعيات يبلغ               
بيـة حتـت    ويتم تقدمي خدمات الصحة والصحة اإلجنا     .  من إمجايل طاليب اخلدمة الصحية     يف املائة 

 ).خاصة الوجه القبلي(إشراف وزارة الصحة لتوسيع نطاق اخلدمات الصحية يف القرى والنجوع 

، حيـث   ) مجعية أهلية  ٣٦(بدور هام يف خط جندة الطفل        تقوم اجلمعيات األهلية  و  -٧٤
تساعد يف إجراء حبث احلالة طبقاً للنموذج املعد من قبل إدارة جندة الطفل وبيـان املـشكلة         

اً وتقدمي مقترحات باحلل، كما تقوم باملتابعة الدورية للبالغات اخلاصة باألطفال اليت            تفصيلي
 خلط جندة الرئيسي ساعة للمركز ٤٨تتعرض إىل عنف أسري ويتم إرسال حبث احلالة خالل         

وتعمل اجلمعيات على التعريف بأهداف خدمة خط جندة الطفل من خالل إعـداد             . الطفل
امللصقات اإلعالنية للمشروع والتشبيك بني اجلمعيـات األهليـة         ندوات باملدارس وتوزيع    

  .األخرى باملنطقة اجلغرافية اليت تعمل هبا اجلمعيات
ويعمل اجمللس القومي للطفولة واألمومة على تعزيـز مـشاركة اجملتمـع احمللـي                -٧٥

 عـدد  واجلمعيات األهلية يف رسم السياسات وتنفيذ كافة الربامج واملشاريع، ويبلغ إمجـايل          
ويتم خالل من الربامج واملشاريع تـدريب       .  مجعية ٢٤٨اجلمعيات اليت يتعامل معها اجمللس      

احلصر، مشروع مناهضة     ال اجلمعيات األهلية الشريكة وبناء قدراهتا، نذكر على سبيل املثال        
 مجعية، وبرنامج محاية أطفـال الـشوارع مـن      ٢٠ختان البنات حيث يتعاون الربنامج مع       

 مجعية من اجلمعيات األهلية العاملة مع أطفال الشوارع         ١٥حيث مت تدريب عدد     املخدرات  
كذلك مت التعاون مع منظمة اليونيسيف      . مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية واإلسكندرية    

 حمافظة علـى التـدخالت      ١١ مجعية أهلية يف     ٢٠يف القاهرة ودعم قدرات وتدريب عدد       
 مجعيـة،   ٢٧ويتعامل برنامج عدالة األسرة مـع       . ل الشوارع املالئمة للتصدي ملشكلة أطفا   

 .  مجعيات٩وبرنامج احلقوق القانونية لألطفال والنساء والقضاء على الفقر مع 
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 ألـف   ١٦وتشري البيانات املتوافرة إىل أن عدد اجلمعيات األهلية يف مصر يزيد عن               -٧٦
لة كمجال أساسي أو اليت يكون أحد  مجعية، ويبلغ عدد اجلمعيات العاملة منها يف جمال الطفو        

وتتباين قدرات هذه اجلمعيات، فالبعض منـها       . ٢ ١٧٧أكثر من   أنشطتها يتعلق بالطفولة    
ويعمل اجمللس هبمة   ). ٥رقم  دول  اجلكما يبني   (زال حمدود القدرات،     والبعض ما اً   جد يقو

وب السـتهداف   لبناء قدرات هذه اجلمعيات وفق منظور حقوق الطفل ولتوفري العمق املطل          
هذا باإلضافة  . على املشروعات املطروحة  اً  مسبقاً  األطفال وتصور احللول، مما استدعى تدريب     

إىل سد القصور يف متويل بعض اجلمعيات، ويقدم اجمللس مساعدات مالية لكافة اجلمعيـات              
وقـد  . وهناك جهات أخرى تقوم بنفس الدور لدعم قدرة اجلمعيات البازغـة          . العاملة معه 

. يزداد أمهية دون شـك    اً  وهاماً  متنامياً   املدين يلعبان دور   واجملتمعحت اجلمعيات األهلية    أصب
واليوم كذلك يقوم رجال األعمال بتمويل جتديد املدارس احلكومية يف املناطق الفقرية مـن              

  .األوىلخالل مشروع املائة مدرسة برعاية السيدة 

  نشر الوعي باالتفاقية  - ياء  
  مـن التقريـر    ٢١٧-٢١٤ الفقـرات    بـشأن مالحظات اخلتامية للجنة    للاً  وتنفيذ  -٧٧

(CRC/C/65/Add.9)             وقلق اللجنة لعدم القيام بأنشطة كافية لنشر الوعي باالتفاقيـة، تبـذل 
 واهلادفـة باالتفاقيـة   جهود كبرية من قبل اجمللس القومي للطفولة واألمومة للتوعية املنتظمة           

وذلـك بالتعـاون مـع     رير مصر، كما أوصت اللجنة،واملالحظات اخلتامية للجنة على تقا 
مؤسسات اجملتمع املدين واجلمعيات األهلية ومنظمة اليونيسيف وغريها من منظمات األمـم            

وقد سامهت احلركة اجملتمعية لتعديل قانون الطفل يف        . املتحدة للترويج لالتفاقية والتوعية هبا    
 بدأت هذه اجلهود تـؤيت مثارهـا يف         وقد. رفع الوعي حبقوق الطفل على حنو غري مسبوق       

كما تقوم األمني العام للمجلس واخلبرية باللجنـة        . وسائل اإلعالم احلكومية وغري احلكومية    
جبهود كبرية ومنتظمة من خالل وسائل اإلعالم وسلسلة من احملاضرات باجلامعـات ومـع              

 واملرئياملسموع   اإلعالم   يفرجال القضاء والشرطة واإلعالم، ومن خالل لقاءات صحفية و        
ومـا مت   . ي والـدور  ويلاأل مصر   ي تقرير علىللتوعية باالتفاقية واملالحظات اخلتامية للجنة      

إجنازه هو خطوات حباجة للدعم واالستمرارية ولتخصيص مزيد من املوارد وتدريب كافـة             
وسنعرض فيما يلي باختصار لـبعض مـن        . املتعاملني مع الطفل على منظور حقوق الطفل      

  .  اليت تبذهلا تلك اجلهاتاجلهود
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  اجمللس القومي للطفولة واألمومة    
يتحمل اجمللس العبء األكرب ويقوم بالعديد من األنشطة هبدف التـرويج ألحكـام               -٧٨

اتفاقية حقوق الطفل وذلك من خالل إعداد ونشر األخبار اليومية املتصلة حبقوق الطفـل،              
. ق الطفل يف كل براجمه ومشروعاته ومبادراتـه       وترتيب اللقاءات اإلعالمية اليت تتناول حقو     

 الـصحفيون   ى حيـث يـدع    "االتفاقية"وتعد املؤمترات الصحفية أحد اآلليات اهلامة لنشر        
والكتاب واإلعالميون واملهتمون بقضايا الطفولة ويتم شرح هذه احلقوق باستفاضة وتصحيح 

 .)١(بعض املفاهيم اخلاطئة جتاه هذه احلقوق

مت توزيعها علـى    " االتفاقية"مت إنتاج نسخة مبسطة من      " اجمللس"امج  ومن خالل بر    -٧٩
الطلبة والطالبات باملدارس اإلعدادية والثانوية، وترتيب زيارات لطلبة وطالبـات املـدارس            
والباحثني والدارسني يف اجلامعات وتزويد الطالب بإصدارات اجمللس عن حقـوق الطفـل             

CDرفق به   كاالتفاقية الدولية وحقوق اإلنسان م    
  ويتيح املوقـع اإللكتـروين للمجلـس       .)٢(

www.nccm.org.eg)(             معلومات عن مجيع األنشطة والربامج اليت يـتم تنفيـذها وأهـدافها
، ١٦٠٠٠خـط جنـدة الطفـل       ( اخلدمات اليت يقدمها اجمللس مثل       وإجنازاهتا باإلضافة إىل  

  ).٠٨٠٠٨٨٨٦٦٦٦قني مساعدة املعا وخط
وقد قام اجمللس بتنفيذ احلمالت اإلعالمية والـربامج والتنويهـات واملـسابقات يف         -٨٠

، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة      "كارت أمحر لعمل األطفال   "يون مثل محلة    تلفزاإلذاعة وال 
إلنـاث،  ومنظمة العمل الدولية، وتنويهات حق املشاركة السياسية للفتاة، ومناهضة ختان ا          

، وقـد  "للممارسات الضارة ال"وربط حرمان الفتاة من التعليم بالزواج املبكر، حتت مسمى       
. من اجلوائز احمللية والدوليـة    اً  وحصدت عدد اً  بالغاً  وأثراً  كبرياً  مجاهريياً  حققت احلملة جناح  

ارة تقـوم هبـا وز   (وتتناول محالت التوعية قضايا هامة أخرى مثل حقوق األطفال املعاقني،           
، وصحة املراهقني، ومحاية النشء من املخدرات والتدخني، واليت تتم بالتعاون مـع             )الثقافة

على نشر رقم اهلاتف اخلاص خبط جندة الطفل من خالل عدة " اجمللس"ويعمل . وزارة الصحة 
قنوات إعالمية، باإلضافة إىل تشجيع األطفال يف مدارس التعليم األساسـي علـى تـذكر               

  . ١٦٠٠٠خط جندة الطفل واستخدام رقم 
__________ 

 يتم إرساهلا حلوايل    ٢٠٠٧ حىت مطلع    ٢٠٠٢ خرب صحفي خالل الفترة من عام        ٩٣٠بلغ عدد األخبار حوايل      )١(
 جهـة   ٤٠   جريدة يومية وأسبوعية قومية ومعارضة وجمالت خمتلفة ووكاالت أنباء عربية وعاملية بدأت ب             ٨٠

وبلـغ عـدد هـذه      .  يف نفس املدة   ٦٩٠كما وبلغت اللقاءات اإلعالمية     .  جهة ٨٠ووصلت حىت اآلن إىل     
تغطية إعالمية واسعة لعملية    : ، على سبيل املثال ال احلصر      مؤمتر ولقاء  ٢٣ية حوايل   التلفزيوناملؤمترات والتغطية   

إعداد تقريري مصر الثالث والرابع للجنة حقوق الطفل، وعملية املشاورات املصاحبة إلعداد دراسة األمني العام       
يب لألمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، وإعالن اإلصدار العريب للدراسة والذي قام به اجمللس، واملنتدى العر               

 .لألطفال ملناقشة التقرير املصري الدوري
 من الباحثني أو الدارسني أو جمموعات مـن طـالب           ١٦٣ زيارة مدرسية و   ٤٩وقد بلغت هذه الزيارات      )٢(

  .٢٠٠٧-٢٠٠١اجلامعات خالل الفترة من 
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مـارس  /آذاريف شـهر    اً  ويشارك اجمللس يف مهرجان سينما األطفال الذي يقام سنوي          -٨١
كما وتنفذ إدارة اإلعالم باجمللس     . بتنظيم ندوة يكون موضوعها متصل باإلعالم وحقوق الطفل       

هبـدف رفـع    " يةاحتفالية اإلحبار يف النيل للتنم    "العديد من االحتفاليات اخلاصة باألطفال مثل       
الوعي حبقوق الطفل املتضمنة يف األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة، بالتعاون مع برنـامج األمـم               

  .املتحدة اإلمنائي وعدد من املنظمات منها اليونيسيف، واحتفالية اإلعالن عن خط جندة الطفل
دوليـة،  اجمللس بالتعاون مع حركة أفالطـون ال      " أفالطون املصري "مشروع  وينفذ    -٨٢

ولياهتم األساسية، ورفـع وعـيهم      ؤس ألف طفل من فهم وإدراك حقوقهم وم       ٣٠٠لتمكني  
 اجملتمعية للتلميذ حنو األسرة واملدرسة املسؤوليةمبفاهيم مثل حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، و      

ويعمـل  . واحلي واجملتمع، وتقبل اآلخر، والعمل اجلماعي، والدميقراطية ونظم االنتخاب احلر 
  . عزيز مهارات مثل التفكري النقدي والعلمي والتخطيط للمستقبل، ومحاية البيئة وغريهاعلى ت
الذي ينفذه اجمللس بالتعاون مع برنامج األمـم        " اإلعالم االجتماعي "ويعمل مشروع     -٨٣

املتحدة اإلمنائي والتعاون اإليطايل على إصدار مطبوعات عن حقوق الطفل مبسطة لألطفـال             
فل املصري، واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، ووثيقة عامل جـدير باألطفـال،             قانون الط  :منها

كما . والتقرير الوطين الدوري الثاين املقدم للجنة حقوق الطفل واملالحظات اخلتامية للجنة عليه           
تقوم بإنتاج تنويهات تلفزيونية ورسوم متحركة تتناول احلقوق املنصوص عليهـا باالتفاقيـة             

 وقد شارك اجمللس يف قميت إعالم الطفولة اللتني انعقدتا بثيسالونيك باليونـان           موجهة لألطفال، 
للقمة األخـرية والـيت مت يف   اً  حتضريياً  إقليمياً  ا، ونظم اجمللس مؤمتر   أفريقي جبنوب   غوجوهانسرب

 .إطارها تبادل اخلربات يف جماالت اإلعالم عن األطفال ولألطفال وبواسطة األطفال

  وزارة الثقافة    
                                                                                تنظم الوزارة ندوات عن حقوق األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وكيفية العنايـة             -  ٨٤

                                                                                          بتعليمهم وتثقيفهم ودجمهم يف اجملتمع، ونشر ثقافة املشاركة، واملساواة بني اجلنسني، ونبـذ             
  "            حقوق الطفل  "          مطوية    :                         ة منها على سبيل املثال                               كما وتصدر مطبوعات للتوعي     .             ثقافة العنف 
                                                 مت إنتاج سلسلة من اإلصدارات اإلبداعية شارك          ٢٣           واملادة    ٢                 ويف إطار املادة      .             عن االتفاقية 

                               أفكارهم وأحالمهم بالكلمـة     عن                                                        يف تأليفها ورسومها جمموعة من األطفال املعاقني ليعربوا         
                                                                                           واخلط واللون والصورة، كما وتنظم الوزارة مسابقات فنية عن حقوق الطفل إلتاحة الفرصة             

                 مجيع األطفـال     ىل      تصل إ      ال                                  وهذه اجلهود على أمهيتها إال أهنا       .     وقهم                      لألطفال للتعبري عن حق   
   .                              وحتتاج إىل التعميم على نطاق أوسع

  وزارة اإلعالم    
تستهدف برامج األطفال االرتقاء بثقافة الطفل وتنمية مواهبـه وتعريفـه حبقوقـه               -٨٥

هبه وتشجيعها،  وواجباته، وبرامج لتعريف الوالدين حبقوق الطفل وبدورمها يف اكتشاف موا         
وتوعيتهما مبخاطر عمل األطفال وتعرض الطفل للعنف، وأمهية الرعاية الـصحية للطفـل              
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وقد قامت الوزارة يف عملها لرفع الوعي بالطفولـة واحلقـوق           . واالكتشاف املبكر لإلعاقة  
بإنشاء قناة متخصصة لألسرة والطفل، وإنشاء جلنة األسرة والطفل املنبثقة عن جملس أمنـاء              

وتضم رؤساء  " اجمللس القومي للطفولة واألمومة   "يون ويرأسها أمني عام     تلفزاد اإلذاعة وال  احت
قنوات التلفزيون وخرباء مستقلني تقوم مبتابعة تنفيذ خطة الطفولة واألمومة ومتكني األطفال            

وتأكيد حقهم يف مشاركة واسعة يف براجمهم، واقتراح التناول اإلعالمـي لقـضايا             اً  إعالمي
ة من خالل الربامج املختلفة، واملشاركة يف املؤمترات اإلقليمية والدولية ذات الـصلة             الطفول

وهناك برامج عالية اجلودة حصلت على جوائز دولية مثلما توجد برامج تتسم            . بإعالم الطفل 
  . مبحدودية مشاركة األطفال فيها

رة والطفل، مت من    كما مت وضع خطط لتدريب الكوادر اإلعالمية املنفذة لربامج األس           -٨٦
تـزال    ال إال أن هذه الدورات   . خالهلا تدريب أكثر من مائة من العاملني يف برامج األطفال         

وعقـدت جلـسة خاصـة عـن        . حمدودة العدد ومل تصل إىل كافة املتعاملني مع األطفال        
ضمن جلسات املؤمتر التشاوري الثالث ملنطقة      " اإلعالم يف مناهضة العنف ضد األطفال      دور"
ا بشأن إعالن النسخة العربية لدراسة األمني العام لألمم املتحدة          أفريقيشرق األوسط ومشال    ال

 وذلـك مبـشاركة     ٢٠٠٧ هيوني/حزيرانحول العنف ضد األطفال الذي عقد بالقاهرة يف         
 إضافة إىل متابعة احلملة القومية ملنـع ختـان          ،عالميني وعلماء النفس والفنانني   األطفال واإل 

اخلطط اليت تستهدف توعية مجيع أفراد اجملتمع بأمهية مناهضة هذه املمارسـة            اإلناث ووضع   
الضارة وكان من أهم نتائج هذه احلملة القومية صدور قرار وزير الصحة بتجرمي عملية ختان         

يف ) وبعد مساعي استمرت سنوات(اً  أن اجمللس قد جنح مؤخر  ومن املهم اإلشارة إىل   . اإلناث
نني وصدرت ثالث أعمال درامية عرضت يف شهر رمضان وهو ميثـل            شد اهتمام كبار الفنا   

شني ومنها اإلعاقة وأطفال الشوارع واألطفال      ذروة املشاهدة، وتناولت قضايا األطفال املهمّ     
العاملني وختان اإلناث وخطف األطفال وأمهية مشاركة األطفال، ومل يفت اجمللس تكـرمي             

 .ية لتشجيع املزيد منهاالفنانني والترويج هلذه األعمال الدرام

  اجلمعيات األهلية    
 وذلك بقيـادة تـآلف      باالتفاقية الوعي نشر   يفاً  هاماً  لعبت اجلمعيات األهلية دور     -٨٧

وقد قام التآلف بإصدار نـسخة مبـسطة        .  جمال حقوق الطفل   يفاجلمعيات األهلية العاملة    
 حلقوق اإلنسان   العامليالم  واستخدمت هذه النسخة املبسطة لإلع    . األطفال تناسب   لالتفاقية

كما تعقـد   .  للطفولة واألمومة لتوعية األطفال باحلقوق الواردة هبا       القومي اجمللس   أعدها اليت
 الترويج  يفاً  هاماً  دور اجلمعيات األهلية ورش عمل مع األطفال، لتوعيتهم باالتفاقية، ولعبت        

  . الصلة بينها وبني االتفاقيةوإيضاحلتعديالت قانون الطفل، 
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 التحديات    

بالرغم من هذه اجلهود ما زال هناك العديد من التحديات اليت يتوجـب التعامـل                 -٨٨
يونية وخاصة فيما   تلفزمعها، منها احلاجة إىل التدريب املستمر للكوادر الصحفية واإلذاعية وال         

يتعلق باحترام خصوصية األطفال يف خطر مثل أطفال الشوارع أو ضحايا العنف أو من هم               
 نزاع مع القانون، واألمية اليت تعوق التوعية الصحفية وتقصرها على األعمـال الدراميـة       يف

األمر الذي جيعل أقوى وسيلة للترويج هـي التلفزيـون          . والتنويهات إليصال رسائل تنموية   
   .اًأن ارتفاع تكلفة بث التنويهات ميثل حتدياً كبري إال
رة إلنتاج برامج األطفال واالرتقاء بتـدريب        إىل زيادة امليزانيات املقر    وهناك حاجة   -٨٩

املزيد من  إلجراء  الكوادر البشرية وزيادة املوارد املالية إلنتاج برامج متميزة للطفل، وضرورة           
األحباث عن املعاجلة اإلعالمية لقضايا الطفولة يف الوسائل املختلفة للرصد والتقيـيم خاصـة              

 املشاكل اليت تواجه الترويج حلقوق الطفـل        ومن أهم . عقب تعديالت قانون الطفل اجلديدة    
ـ              تبـث   الواً  هي ارتفاع تكلفة بث التنويهات اإلعالمية، األمر الذي جيعـل البـث مومسي

ورغم الدور الكبري الذي لعبه اإلعالم يف حـشد         . التنويهات كلها يف أوقات ذروة املشاهدة     
ق وميكن عمله إذا ما وضـعت       زال هناك الكثري مل يتحق     االهتمام ببعض القضايا، إال أنه ما     

  .خريطة زمنية مستدامة لبث التنويهات اخلاصة بقضايا األطفال

  تعريف الطفل  - ثالثاً  
  )١املادة (

 مـن التقريـر     ٢٢٣-٢١٨باإلشارة إىل املالحظات اخلتاميـة بـشأن الفقـرات            -٩٠
)CRC/C/65/Add.9(  اث يف سـن     اجلنائية، وبالتمييز بني الذكور واإلن     املسؤولية، واخلاصة ب

الزواج، وبتباين تعريف الطفل، فقد بدأ العمل على تنفيذ التوصـيات كمـا سـنعرض يف                
  .الفقرات التالية

   اجلنائيةاملسؤولية    
 سنة مبوجب القـانون     ١٢  سنوات إىل  ٧ولية اجلنائية من    ؤمت رفع السن الدنيا للمس      -٩١

 اجلنائية  املسؤوليةى امتناع   ، اليت نصت عل   )٩٤ املادة   :الباب الثامن  (٢٠٠٨ لعام   ١٢٦رقم  
على الطفل الذي مل جياوز اثنيت عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية، أي أنـه يف                 

 سنة ومل يبلغ مخسة     ١٢حيكم على الطفل الذي ارتكب جرمية من سن           ال ظل التشريع احلايل  
ف إىل تأهيلـه وإعـادة    بأية عقوبة جنائية وإمنا تتخذ يف حقه تدابري اجتماعية هتد         اً  عشر عام 

 . دجمه، كما سبقت اإلشارة
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  رفع سن الزواج    
تضمنت تعديالت قانون الطفل استحداث مادة جديدة لرفع سن الزواج للفتيـات              -٩٢
 ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ سنة وذلك لتتساوى مع الذكور، ومبوجب القانون رقم          ١٨ إىل   ١٦من  

 بشأن األحـوال    ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣  مكرر إىل القانون رقم    ٣١مت إضافة مادة جديدة برقم      
 سـنة ميالديـة     ١٨املدنية، تنص على أنه ال جيوز توثيق عقد زواج ملن مل يبلغ من اجلنسني               

وجدير بالذكر أن وسـيط العمـر عنـد الـزواج       . من خيالف ذلك  اً  كاملة، وجيازى إداري  
 ٢٠٠٥ سنة يف عام     ٢٠,٥هو  )  أكثر ٥٠ من البنات يتزوجن أقل منه و      ٥٠العمر الذي    أي(

وعـن تبـاين    ). ٢٠٠٥ املسح السكاين الصحي     :املصدر (٢٠٠٠ يف عام    ١٩,٥    بمقارنة  
إىل أنه  استناداً  تعريف الطفل بني املسائل املدنية واجلنائية مل تتخذ أي إجراءات يف هذا الصدد              

من الطبيعي واملربر أن خيتلف بلوغ سن الرشد اجلنائي عن سن الرشد املدين ملـا يقتـضيه                 
يف املسائل املدنية من خربات ونضج سلوكي، بل إن رفع السن املدين حيمي أموال              التصرف  

 .الطفل وحقوقه املالية على حنو أوفر

  املبادئ العامة  - رابعاً  
  )١٢و، ٦و، ٣و، ٢املواد (

 بشأن  )٣٨-٢٩، الفقرات   CRC/C/15/Add.145(باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية       -٩٣
، واخلاصة بالتمييز ضـد األطفـال       (CRC/C/65/Add.9) لتقريرا من   )ب(و) أ (٢٢٤ الفقرة

 اخلاصة ٢٢٦املولودين خارج إطار الزواج واجلنسية، والتمييز ضد الفتيات يف التعليم والفقرة   
 اخلاصة مبصلحة الطفل الفـضلى، سـنعرض يف         ٢٢٨مبكافحة الفقر بني األطفال، والفقرة      

  .ا للرد على هذه املالحظاتالفقرات التالية اإلجراءات اليت مت اختاذه

  عدم التمييز  - ألف  
  )٢املادة (

مـن التقريـر     ٢٢٧ - ٢٢٤ الفقـرات    بـشأن باإلشارة إىل مالحظات اللجنة       -٩٤
(CRC/C/65/Add.9)      ـ      ٤٠ ضمن الدستور املصري، املادة  .اً، مبدأ املساواة بني املواطنني مجيع
وكما سبقت اإلشارة فقـد     .  التمييز ضد األطفال بشكل خاص     ١٩٩٦وحيظر قانون الطفل    

 على حق الطفل يف عدم التمييز، على حنـو          ٢٠٠٨ لعام   ١٢٦نص قانون الطفل املعدل رقم      
تنفيذ مالحظات  اً  وقد استهدفت التعديالت حتديد   . يطابق ما ورد يف املادة الثانية من االتفاقية       

 من التمييز سواء    اللجنة واستهدفت التعديالت يف مواقع عدة منها القضاء على أشكال حمددة          
فقد أزالت التعديالت . ضد بعض الفتيات أو األطفال يف الريف أو من األسر الفقرية أو اهلشة  

التمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج والتمييز يف منح اجلنسية والتمييز يف السن              
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الطفـل يف  األدىن لزواج الفتيات وجرمت الزواج املبكر وختان اإلناث، ونصت على حـق             
تعليم جماين جيد النوعية، وحقه يف الرعاية الصحية وحقه يف احلماية من العنف واملمارسات              

 علـى الضارة، كما كفل تعديل قانون اجلنسية عدم التمييز بني الرجل واملرأة، ونص القانون           
  .حتت بند التشريع معاش ضمان للفقراء، ويتناول التقرير هذه التعديالت تفصيالً

يقوم به اجمللس، لتنفيذها من خالل الـربامج        اً  جمتمعياً  د سبق هذه التعديالت جهد    وق  -٩٥
اليت يتم تنفيذها واليت تعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز، من هذه الـربامج مبـادرة                 

 مدرسة يف أقل من أربع سـنوات وتـضاءلت          ١ ٠٧٦تعليم البنات اليت مت من خالهلا إنشاء        
التعليم يف هذه املدارس كما سنوضح فيما بعد، وسامهت هذه املـدارس            معدالت التسرب من    

وكان للحملـة الـيت     .  مظاهر التمييز ضدها   علىيف تغيري نظرة اجملتمعات احمللية للفتاة وقضت        
 وجتدر  .اًكبرياً  شعبي ىقادها اجمللس لربط احلرمان من التعليم بالزواج املبكر وختان البنات صد          

غيري عملية حتتاج إىل وقت وال يتوقع أن يتم القضاء على كافة أشكال التمييز       اإلشارة هنا بأن الت   
  . مبجرد إقرار القانون وإن كان له دور توفري غطاء شرعي وقانوين ملثل هذه اجلهود

 أرض الواقع بني األطفال خاصة على أساس اجلنس علىوتبقى أشكال خمتلفة للتمييز       -٩٦
قتصادي مثل التمييز ضد بعض الفتيات مـن األسـر الفقـرية            واملوقع اجلغرايف واملستوى اال   

شة حيث تتحملن سواء كن يف املدرسة أو خارجها العبء األكرب من األعمال املرتلية              واملهّم
 منها الذكور، وحرماهنا من حقوقها األساسية من التعليم، واإلمهال يف رعايتـها             يعفىبينما  

وعملية التغيري ومقاومة هذه الصور النمطية حتتاج       . للعنفاً  الصحية، مما جيعلها األكثر تعرض    
وقد بدأت احلكومة باختاذ خطوات     . إىل تكثيف احلمالت ورفع الوعي باملساواة بني اجلنسني       

فعلية من حيث تضمني النوع االجتماعي يف اخلطة القومية اخلمـسية للتنميـة االقتـصادية               
عض الوزارات كالتضامن االجتمـاعي     واالجتماعية، وإنشاء وحدات للنوع االجتماعي يف ب      

والبيئة واملالية وتنظيم ورش تدريب على النوع االجتماعي للعاملني وخاصة يف وزارة التربية             
  . والتعليم بالتعاون مع املاحنني ومنظمات دولية ومجعيات أهلية

ات وما يقوم اجمللس به بالتعاون مع الوزارات واجلمعيات األهلية واألطفال من مبادر             -٩٧
وبرامج وسياسات تصب مجيعها يف جمال مناهضة التمييز ومنها برنـامج مكافحـة ختـان               
اإلناث، تعليم البنات، حماربة الزواج املبكر ومحاية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع، ومحايـة    

ويعد حتقيق تكافؤ الفرص التعليمية     . حقوق األطفال العاملني وبرنامج صحة املراهقني وغريها      
. ات والبنني، أحد أهم احملاور اليت تعكس اجلهود املبذولة للقضاء على الفجوة النوعية            بني البن 

وقد كان إعالن عام الفتاة املصرية من أجل وضع القضايا اهلامة للفتاة املصرية على أجنـدة                
لقاء الـضوء علـى     العمل الوطنية وإلعادة صياغة القيم االجتماعية والصور النمطية للفتاة وإ         

 اإلعالم من أجل    يف يستوجب ذلك جهوداً مكثفة يف إطار تنفيذ الربامج و         ر إجيابية صور أكث 
  .املسامهة يف حتسني وضع الفتاة املصرية
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 أشكال التمييـز    علىيقوم اجمللس القومي للمرأة بصفة خاصة جبهود كبرية للقضاء            -٩٨
 الشخـصية  التفاوض بشأن تعديل بعض أحكام قـانون األحـوال     اً   حالي وجيريضد املرأة،   
  . بعض أشكال التمييز ضد املرأةىلللقضاء ع

بشأن اآلثار السلبية للفقر    من التقرير    ٢٢٦ملالحظة اللجنة الواردة يف الفقرة      اً  وتنفيذ  -٩٩
على متتع األطفال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تضافرت جهود جهات عـدة            

 القضاء على الفقر أعـدت وزارة التـضامن         لتخفيف حدة الفقر وآثاره السلبية، ومن أجل      
للنهوض بأفقر ألف قرية مصرية وإعادة تأهيل املدارس يف األحياء الفقرية           اً  االجتماعي برناجم 

وتطوير العشوائيات، ورغم هذه اجلهود يظل القضاء الفعلي على التمييز حباجة إىل مـوارد              
كما حتتاج إىل محالت    .  األطفال أساليب مبتكرة تستهدف  إىل  مالية وبشرية إضافية وحيتاج     

 .من التوعية تستهدف تغيري السلوكيات

 اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع اليونيسيف وكلية االقتصاد          جيريكما    -١٠٠
والعلوم السياسية جبامعة القاهرة دراسة حول فقر األطفال ضمن دراسة جيريها اليونيـسيف             

  . دولة٤٤ يف

  فل الفضلىمصلحة الط  - باء  
  )٣املادة (

، فقد مت اختاذ خطـوات      ٢٢٩ و ٢٢٨ملالحظات اللجنة الواردة يف الفقرتني      اً  تنفيذ  -١٠١
 قبل تعديلـه كـان يتـضمن        ١٩٩٦ لسنة   ١٢ الرغم من أن قانون الطفل رقم        فعلى ،هامة

 هذا املبدأ، إال أن بعض نصوص القانون مل يتم صياغتها مـن منظـور               إىلاإلشارة الصرحية   
 علـى وقد مت تاليف ذلك وجاءت كافة التعديالت اليت أدخلـت           . لحة الفضلى للطفل  املص

 هذا بوضوح عند شـرح      ويتجلىإىل إعالء املصلحة الفضلى للطفل،      اً  القانون هتدف أساس  
وقد أدرك اجمللس القومي للطفولة واألمومة احلاجة       . هذه التعديالت يف املواقع املختلفة للتقرير     

روجيه قبل أن يشرع يف الترويج للتعديالت، واستمر يف هذا الترويج حىت            لشرح هذا املبدأ وت   
وقد قام اجمللس جبهد كبري للفت انتباه اجملتمع مبا يف ذلـك متخـذي القـرار                . بعد إقرارها 

والفئات املستهدفة واألسر ألمهية أن تكون املصلحة الفضلى للطفل هي املعيار األول يف كل              
ويف ترويج تعديالت القانون حـول بعـض القـضايا          . الطفلما يتخذ من إجراءات حيال      

احلساسة مثل رفع سن الزواج أو جترمي اخلتان أو حقوق الطفل املولود خارج إطار الزواج أو                
ية اجلنائية، فقـد اسـتند      مسؤولإعطاء الوالية التعليمية للطرف احلاضن ورفع السن الدنيا لل        

.  إن اجمللس جنح يف خلق القناعة هبذا املبدأ        :القولوميكن  . اجمللس إىل املصلحة الفضلى للطفل    
وتركـز بـرامج    . وجاءت التعديالت الكبرية لقانون الطفل كلها ترمجة حقيقية هلذا املبـدأ          

 إىلعلى تنفيذ التعديالت على شرح مفهوم املصلحة الفضلى وترمجته          اً  التدريب اجلارية حالي  
لس يف استدامة هذه الربامج وهـذا الـزخم         ويأمل اجمل . مناذج حقيقية وحلول ملشاكل قائمة    

  .  حىت يترسخ هذا احلق يف نفس كل مواطناً، كبرياإلعالمي الذي حقق جناحاً
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   يف احلياة والبقاء والنماءاحلق  - جيم  
  )٦املادة (

كبرية يتناوهلـا   اً  مل ترد مالحظات للجنة يف هذا الشأن، ومع هذا فقد بذلت جهود             -١٠٢
  .صحةالتقرير حتت جمموعة ال

   آراء الطفلاحترام  - دال  
  )١٢املادة (

، حملدودية احتـرام آراء     ٢٣١ و ٢٣٠باإلشارة إىل مالحظة اللجنة الواردة يف الفقرتني          -١٠٣
 جيدر االعتراف بأن مـن حـق        ،الطفل بسبب املواقف التقليدية يف املدارس واحملاكم واألسرة       

ك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متـس         الطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة التعبري عن تل        
لسن الطفل ونضجه، هو حق وليـد بـدأ         اً  الطفل، وأن توىل هذه اآلراء االعتبار الواجب وفق       

ويتم تنفيذه يف بعض اجملاالت واملناسبات وبني بعض الفئات، وحيتـاج إىل            اً  االعتراف به مؤخر  
وقد بذلت جهود حقيقيـة     . افة السائدة من الثق اً  مزيد من اجلهد لتعميمه وترسيخه ليصبح جزء      

فإن تعديل قانون   اً  آنفاً  فكما أشرن . تتسم بالشفافية واالحترام للطفل، حتتاج لالستدامة والتعميم      
لالتفاقية ونص ضمن أمور أخرى على حق الطفل يف احلصول علـى            اً  متاماً  الطفل كان مواكب  

عنها، واالستماع إليه يف مجيـع املـسائل        املعلومات اليت متكنه من تكوين هذه اآلراء والتعبري         
للعمل على ضمان حـق     اً  ويعترب هذا التعديل حمفز   . املتعلقة به، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية      

  .يزال يف بدايته  الالطفل يف املشاركة كما حتدده االتفاقية، وإن كان يف الوقت احلايل
 إىل تـرويج مـشاركة األطفـال        وهناك العديد من املبادرات املبكرة واليت هتدف        -١٠٤

 وائتالف املنظمات غري    ١٩٩٩فقد مت إنشاء برملان لألطفال يف عام        . واالستماع إىل آرائهم  
احلكومية حلقوق الطفل، ومنتدى األطفال واملراهقني إلتاحة الفرصة لألطفال للتعـبري عـن             

  .آرائهم حول القضايا اليت ختصهم
 وتوفري فرص ملشاركتهم وإبداء الرأي بالتعـاون        وهناك برامج لتنمية قدرات النشء      -١٠٥

" خطوة ملستقبلنا "ومن أمثلة هذه الربامج برنامج      . مع مؤسسات مصرية ومنظمة اليونيسيف    
بالشراكة مع اجمللس القومي للشباب ومجعية الشباب للسكان والتنمية الذي ينفـذ مبراكـز              

 الذي يهدف إىل إكساب النشء الشباب، ويضم عدة مكونات منها مكون املبادرات الشبابية   
ويـضم  . مهارات قيادية، وتنظيم مبادرات يقودها النشء للمشاركة يف تنميـة جمتمعـاهتم           

دعم ملراكز مشورة ألول مرة يف مصر داخل مراكز الشباب وتوفري مرشـدين             أيضاً  الربنامج  
لفرصـة هلـم    مدربني من الشباب لتقدمي املشورة للنشء ومساعدهتم يف اختاذ القرار وإتاحة ا           

للتعبري عن املشكالت اليت ميرون هبا يف هذه الفترة االنتقالية يف حياهتم، حيث مت إنشاء أربـع     
باإلضافة إىل  .  يف حمافظات اإلسكندرية وأسيوط وسوهاج وقنا      ٢٠٠٦مراكز مشورة يف عام     
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كز على  أن هناك مكون املهارات احلياتية الذي يهدف إىل تنمية املهارات احلياتية للنشء وير            
مهارات مثل اختاذ القرار والتخطيط للمستقبل واالتصال ويتبىن منهج تفاعلي وتعلم نـشط             

هـذا  . الذي ميكن النشء من إدارة الربنامج بأنفـسهم       " من الطفل إىل الطفل   "وكذا منهج   
 تنمية قدرات العاملني مبراكز الشباب ومعاونتهم على إقامة شراكات بني الكبار            إىلباإلضافة  
وهناك برنـامج   . ء وإتاحة فرصة للنشء للمشاركة واختاذ القرار داخل مراكز الشباب         والنش

آخر ينفذ من قبل اجمللس القومي للشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهو برنامج التعليم              
املدين الذي يهدف إىل تزويد النشء باملعارف واملهارات اليت متكنهم من املشاركة يف احليـاة        

والسياسية على املستوى الوطين من خالل مراكز التعليم املدين، ويغطي الربنامج           االجتماعية  
وقد مت الوصول يف    . القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان، واملشاركة، والعمل التطوعي، واملواطنة       

السنة األوىل من تطبيق الربنامج يف حمافظات القاهرة واإلسكندرية ودميـاط واإلمساعيليـة             
  .  من النشء٣٠٠٠ايل وأسوان إىل حو

 بالتعاون مع برنـامج     ٢٠٠٧كما أنشأ اجمللس وحدة للمتطوعني من النشء يف عام            -١٠٦
وقامت الوحدة جبهد واضح وأعدت خطـة عمـل، وتقـوم           . UNV األمم املتحدة للتطوع  

 . بتدريب املتطوعني الذين يعملون يف خط النجدة ومناهضة ختان اإلناث وغريها

ركز املصري للتطوع وهو أول مركز أهلي متخـصص يف التطـوع،         ومت تأسيس امل    -١٠٧
 فىت وفتاة، يشاركون يف أنشطة احلمالت القومية املتنوعة مثل التطعيم ضـد             ٣٠٠٠ويضم  

  شلل األطفال، والتوعية مبرض اإليدز
يف كافة  " اجمللس"يف كافة الربامج اليت ينفذها      اً  أساسياً  ومتثل مشاركة األطفال عنصر     -١٠٨
 املشروع من مرحلة التخطيط إىل التنفيذ ويتم االستماع إىل آرائهـم ومـسامهاهتم              مراحل

وأخذها باالعتبار نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مبادرة تعليم البنات اليت تعتمد التعلم               
النشط ومشاركة قوية لألطفال، وبرنامج فكر مرة واثنني للتوعية حبقوق اإلنسان والطفـل             

، وبرنامج وقاية النشء من املخدرات حيث مت تـدريب عـدد            )ادرات اجملتمعية برنامج املب (
، وبرنامج مناهضة ختان اإلنـاث      ) شاب على مهارات التواصل والتعبري عن الرأي       ٧٠٠٠(

حيث يعمل املتطوعون من الشباب على إقناع نظرائهم واجملتمع احمللي بنبذ ختان اإلنـاث،              
ون الشباب يف تلقي اتصاالت األطفال واملسامهة يف        وخط جندة الطفل حيث يشارك املتطوع     

ويتم يف هذه الربامج دعم مفهوم التطوع كمشاركة للنشء يف نقل رسـائل             . حل املشاكل 
وهناك أنواع من الربامج الـيت تـستهدف        . تنموية وحقوقية ألقراهنم وتنمية جمتمعاهتم احمللية     

ة املراهقني ومشروع حتسني مستوى     الشباب ويكون ملشاركتهم أمهية كبرية مثل برنامج صح       
معيشة األطفال يف مناطق فقرية حيث يكون لألطفال والـشباب دور كـبري يف الـدعوة                 
لإلصحاح البيئي وفهم منظور حقوق الطفل من خالل دورهم يف حتديد االحتياجات وفهم             

 . أعمق لواقعهم واحتياجاهتم
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بوضـع  ريع ومنـها مـا يتـصل    وتتعدد أوجه مشاركة األطفال يف الربامج واملشا        -١٠٩
السياسات وخطط العمل والربامج التدريبية مثل، احلملة القومية لوقاية األطفال والنشء مـن      

 القومية حلماية النشء من املخدرات واملـشاركة يف وضـع           تيجيةاالسترااملخدرات وإعداد   
بطة للقيـادات   وكذلك املشاركة يف تأسيس الروابط وتبادل اخلربات مثل را        الدليل التدرييب،   

الطالبية ملناهضة املخدرات، واملشاركة اإلعالمية من حيث تنفيذ برامج تلفزيونية وإذاعيـة            
  . وملصقات وغريها

يعده ويقدمه األطفال حول قضايا     " امسعونا"يوين بعنوان   تلفزبرنامج  اً  وينفذ حالي   - ١١٠
عاون مع منظمة بالن    الذي ينفذه اجمللس بالت   " مشروع إعالم الطفل  "حقوق الطفل يف إطار     

يون املصري وشركة كرمة لإلنتاج التعليمـي والترفيهـي واجلامعـة           تلفزانترناشيونال وال 
 ومن خالل مشروع اإلعالم االجتماعي بالتعاون مع احمللياألمريكية ومجعيات تنمية اجملتمع 

عميم حىت تصبح وحتتاج هذه الربامج إىل الت. التعاون اإليطايل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
يطبق بصورة منتظمة وليس يف برامج دون غريهـا،  اً ملموساً املشاركة الفعالة لألطفال أمر 

. كما حيتاج البالغون إىل تعديل سلوكهم واالعتراف باألطفال كشركاء يف اختاذ القـرار            
م  إىل التلقني ويتسينحىويعد نظام التعليم يف املدارس احلكومية من أكرب التحديات، حيث           

وقد مت توقيع برتوكول تعاون بني اجمللـس ووزارة التربيـة           . مبحدودية مشاركة األطفال  
 مدرسـة   ١٠٧٦ لتعميم نظام التعلم النشط الذي ينفذ يف         ٢٠٠٨فرباير  /شباطوالتعليم يف   

  . أنشأت يف إطار مبادرة تعليم البنات

  احلقوق واحلريات املدنية  - خامساً 
  ))أ(٣٧ و،١٧- ١٣و، ٨و، ٧املواد (

  االسم واجلنسية  -ألف   
  )٧املادة (

  تسجيل املواليد    
يف هذا الشأن، متت خطوات     ) أ(٢٢٤ بشأن الفقرة للمالحظة اخلتامية للجنة    اً  تنفيذ  -١١١
 حيث تـصدر    اً،فقد نصت تعديالت قانون الطفل على أن يكون تسجيل املواليد جمان          ،  هامة

 وتدل إحصائيات وزارة الداخلية علـى أن        .النسخة األوىل من شهادة امليالد دون أية رسوم       
هذا وتتخـذ اآلن كافـة األسـاليب        .  يف املائة  ٩٦نسبة تسجيل املواليد يف مصر تصل إىل        

 من خالل برامج عدة      يف املائة  ١٠٠القانونية واإلدارية واإلعالمية لرفع هذه النسبة لتصل إىل         
والنساء والذي ينفذه اجمللس بتمويل     منها برنامج القضاء على الفقر واحلقوق املدنية لألطفال         

 . من التعاون اإليطايل وبالدعم الفين من البنك الدويل
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اً  وإن كان مولـود    -  معلوم األم    - وفرت تعديالت قانون الطفل حق الطفل       و  - ١١٢
 ١٥مـادة   (خارج إطار الزواج يف قيده بسجالت املواليد واستخراج شهادة ميالد لـه             

 مصر بالتزاماهتا يف احلفاظ على هوية الطفل مبـا يف ذلـك             وقد أوفت ). الفقرة األخرية 
جنسيته وامسه وصالته العائلية وأوردنا ذلك يف معرض احلديث عن حق الطفل يف االسم              

وكفلت مصر يف حالة حرمان الطفل بطريقة غري شرعية من بعـض أو كـل          . واجلنسية
يه أو الوالدين أو احلاضنة عناصر هويته أن يلجأ إىل القضاء بدعاوى يقيمها الطفل أو وص

ويتم استخراج شهادة امليالد لطفل معلوم نسب األم مبقتضى . حسب ما تقتضيه الظروف
  . التعديل اجلديد ومبجرد اإلبالغ

وقد كفلت تعديالت قانون الطفل القضاء على التمييز ضد األطفال املولودين خارج        -١١٣
 م العامة على االلتزام بكفالة احلقوق الواردة يف        يف األحكا  ٣إطار الزواج بالنص يف املادة رقم       

كحد أدىن وكذلك بالنص على املبادئ األربعة لالتفاقيـة ومنـها عـدم التمييـز                االتفاقية
 على عدم التمييـز ضـد األطفـال         ٤كما قضت املادة رقم     . سبب كان ومنها املولد    ألي

 والديه الشرعيني وأن    إىلب  املولودين خارج إطار الزواج بأن أعطت الطفل احلق يف أن ينس          
اً يتمتع حبمايتهم، وله أن يستعني بالوسائل العلمية احلديثة يف إثبات نسبه، ويعد هذا تطـور              

حيث كان األب يرفض عادة أن خيضع لالختبارات الطبية إلثبات النـسب بـدعوى              اً  هام
  . دستوريتها عدم
غ عن وليدها وأن تقيـده   كما نصت تعديالت قانون الطفل على حق األم يف أن تبل            -١١٤

أيضاً وقد ساعد هذا التعديل     . إليها كأم اً  بسجالت املواليد وتستخرج له شهادة ميالد منسوب      
كانوا حمرومني من شهادات املـيالد        من األطفال املولودين خارج إطار الزواج أطفاالً      اً  عدد

  .يةلرفض األب االعتراف بالبنوة، يف احلصول بالفعل على شهادات ميالد رمس
ويف الفترة الزمنية القصرية املنقضية بني دخول القانون حيز النفاذ وتـاريخ كتابـة                -١١٥

من األطفال املولودين خارج إطار الـزواج يف        اً  التقرير، فقد ساعد هذا التعديل بالفعل عدد      
وقـد  . احلصول على شهادات ميالد رمسية على الرغم من عدم اعتراف الوالد بنسب الطفل            

 .حملية يف احملافظات املختلفة لضمان التنفيذ واملتابعةوضعت خطط 

ويقوم اجمللس بالتعاون مع التعاون اإليطايل والبنك الدويل بتنفيذ برنامج احلد مـن               -١١٦
 وجنح الربنامج يف ختطى اهلدف احملدد له وجنح يف          ،الفقر واحلقوق القانونية لألطفال والفتيات    

 ٢٣ ٤١٥ شهادة ميالد لساقطي القيد و     ٤ ٧١٨  الًفط ٢٤ ١٤٩    لميالد  استخراج شهادات   
ويستمر الربنامج  .  يف أربع حمافظات   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠بطاقة رقم قومي حىت     

  .يف التنفيذ حىت كتابة التقرير
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  احلفاظ على اهلوية  - باء  
  )٨املادة (

  احلق يف اجلنسية    
 ٢٦ ، كان القانون رقـم    ن التقرير مب  ٢٢٤ الفقرة   بشأنللمالحظة اخلتامية   اً  تنفيذ  -١١٧
 بشأن اجلنسية حيرم أبناء األم املصرية من زوج أجنيب من احلـصول علـى               ١٩٧٥لسنة  

اجلنسية املصرية األصلية إال يف ثالثة أحوال وهي أن يكون األب عدمي اجلنسية أو جمهول               
صـدر  وقد تنبهت مصر إىل هذا القصور حيث ). ٢املادة  (جمهول الشخصية     اجلنسية أو 

 ١٩٧٥ لـسنة    ٢٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقـم        ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤القانون رقم   
املـساواة بـني األب واألم      اً  بشأن اجلنسية املصرية لرفع التمييز ضد املرأة املصرية حمقق        

ومبوجب هذا النص يتمتع باجلنسية املصرية الطفل . املصريني يف حق منح اجلنسية ألبنائهم
اجلنسية الفلسطينية   ا مبجرد امليالد وبغض النظر عن جنسية أبيه عد        الذي يولد ألم مصرية   

  .حيث تعامل معاملة خاصة

  يف احلصول على املعلومات املناسبةاحلق   - جيم  
 )١٧املادة (

التزمت مصر حبق الطفل يف احلصول على املعلومات، وقد كفل قانون الطفل اجلديد               -١١٨
 الطفل القادر على تكوين آرائـه اخلاصـة يف           على حق  )ج(٣هذا احلق حيث نصت املادة      

على ذلك، وىف التعبري عنها واالسـتماع إليـه يف         اً  احلصول على املعلومات إذا ما كان قادر      
وال توجد قيود على حق الطفل يف احلصول على املعلومات، مـن            . مجيع املسائل املتعلقة به   

 وتقوم جهات عدة منـها اجمللـس        ، وال حتجب أية مواقع إال اإلباحية منها،       اإلنترنتخالل  
بتوعية األسرة على مراقبة املواقع اليت يرتادها األطفال حلمايتهم من املواقع اليت قد تـستغلهم               

كما أن السماوات الفضائية كلها مفتوحة وتبث خمتلـف         . يف األعمال اإلباحية أو الدعارة    
إنتاج  وشجعت مصر .  األطفال األفكار املتزمتة واملتحررة، وال توجد قيود يف هذا اجملال ضد         

كتب األطفال ونشرها من خالل مسابقات قومية ألدب الطفـل املكتـوب أو الـسمعي               
، وتدعو مصر سـنوياً إىل مـسابقات يف هـذه           )ألعاب الكمبيوتر (البصري أو التفاعلي     أو

وقد مت تبين خطة لنشر مكتبات للطفل يف مصر، ويبلـغ عـدد مكتبـات               . اجملاالت الثالثة 
 طفل من سن السادسة حىت سن       ٩٣ ٦٥١ مكتبة يستفيد منها ما يقرب من        ٧٠٨ل  األطفا

ويتم تنفيذ مهرجان القراءة للجميع سنوياً والذي أعلنت من خالله هذا العام            . ةاخلامسة عشر 
  .مبادرة مليون كتاب جماين يستفيد منه األطفال

شىت جماالهتا من أدب    كما التزمت مصر تشريعياً بإشباع حاجات الطفل الثقافية يف            -١١٩
 مـن قـانون     ٨٧ادة  امل(وفنون ومعرفة وربطها بقيم اجملتمع يف إطار التقدم العلمي احلديث           

يف تـأمني حـق     اً  ملموساً  يون دور تلفزوتلعب وسائل اإلعالم املصرية من إذاعة و      ). الطفل
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ذلك وقـد   الطفل يف احلصول على املعلومات املتاحة من خالل تقدمي الربامج اليت هتدف إىل              
بدأ العمل على تعميم أجهزة احلاسوب يف املدارس مبختلف أنواعها وتشجيع األطفال علـى              

مما أسفر عن ارتفـاع كـبري يف أعـداد          ) اإلنترنت(االستفادة من شبكة املعلومات الدولية      
األطفال املتعاملني مع الشبكة، وتشجيع األسر املصرية على شراء احلاسبات اآللية بالتقسيط،            

ومع ذلك تبقى املدارس باحتياج ألعداد أكرب من األجهـزة  .  جمانيةاإلنترنتل خدمات   وجع
  .يف متناول األطفال مبا ميكنهم من قضاء فترات معقولة مع احلاسوب

 خمتلف هيئات   يأجل حتديث نظم املعلومات هبا وسع      مصر احلثيث من     سعيورغم    -١٢٠
 القرار برئاسة جملس الوزراء حنـو حتـديث       مقدمتها مركز املعلومات ودعم اختاذ     ويفالدولة  

قواعد البيانات وإتاحتها للجمهور فما زالت هناك عقبات كثرية حتول دون التفعيل الكامل             
حلق األطفال يف احلصول على املعلومات، ومنها مشكلة الفقر اليت جتعل من العـسري علـى                

ل استمرار وجود األمية رغم أن      ومنها بطبيعة احلا  . األسر الفقرية احلصول على أدوات املعرفة     
وقد التزم اجمللس القومي للطفولة واألمومة بإنشاء مرصد حقوق الطفـل           . معدالهتا تتناقص 

ومقره اجمللس على أن تكون البيانات متاحة لكافة الباحثني والدارسني والعـاملني يف جمـال               
 . إلتاحة املعلومات للجميعاً لطفولة وكذلك األطفال ضمان

  ق يف عدم التعرض للتعذيباحل  - دال  
  ))أ(٣٧املادة (

يكفل النظام القانوين املصري جلميع املواطنني هذا احلـق مـن خـالل الدسـتور                 -١٢١
وىف حالة وجود جتـاوزات بـالتعرض   . العقوبات والتشريعات اجلنائية املتعلقة بذلك  وقانون

تتكفـل   كرامة اإلنسان، للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة القاسية أو تلك اليت حتط من             
  . نصوص قانون العقوبات القائم بتوقيع العقاب على مرتكيب هذه التجاوزات

ألن تلـك   اً  ال تتوفر تقارير منتظمة بشأن حاالت وفيات األطفال بسبب العنف نظر          و  -١٢٢
وقد بـدأت وزارة    . ويف حوادث فردية وال متثل ظاهرة إجرامية      اً  احلاالت حتدث يف الغالب سر    

لية يف تنفيذ برنامج تدرييب حلقوق اإلنسان، ويقوم أمني عام اجمللس القـومي للطفولـة               الداخ
واألمومة واخلبرية بلجنة حقوق الطفل بإلقاء حماضرات عن حقوق الطفل بصفة منتظمة وذلك             

وساهم . أكرب حبق الطفل يف احلماية من التعذيب      اً  وقد أصبح هناك وعي   . لتوعية ضباط الشرطة  
كما أن وسائل اإلعالم أصـبحت تنـشر        . معي حول قانون الطفل يف هذا الصدد      احلوار اجملت 

مقاالت وتغطيات خربية ألية جتاوزات تتم يف أقسام الشرطة أو أماكن االحتجاز وأصـبحت              
وال يعين  . تشكل قوة ضغط هامة لكشف هوية مرتكيب التجاوزات وملنع اإلفالت من العقاب           

بعد يوم حول كل مـن      اً  ا الشك فيه أن اخلناق يضيق يوم      هذا عدم وقوع جتاوزات، إال انه مم      
باآلليات املتاحة لإلبالغ مثل    اً  كما أصبح الضحايا أكثر وعي    . كان موقعه اً  يعتدي على طفل أي   

وسائل اإلعالم اليت باتت تفرد مساحات كبرية هلذه التجاوزات اليت           إىل   خط النجدة أو اللجوء   
 .)١٤٦يرجى الرجوع إىل الفقرة رقم ( .جملرمنيعنها وباتت تتعقب ااً مل يعد مسكوت
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة  - اًسادس 
 ٢٧و، ٢٥و، ٢١-١٩، و)٢و١الفقرتان  (١٨و، ١١-٩ و،٥املواد (
  )٣٩، و)٤الفقرة (

مـن التقريـر     ٢٣٢ الفقـرة    بـشأن باإلشارة إىل املالحظات اخلتاميـة للجنـة          -١٢٣
(CRC/C/65/Add.9)  ء معاملة األطفال يف املـدارس واألسـرة واملؤسـسات          ، واخلاصة بسو

  .الية اإلجراءات اليت مت اختاذهاسنعرض يف الفقرات الت

  توجيه الوالدين والدعم األسري  - ألف  
  ))٢و١الفقرتان (١٨ و،٥ تاناملاد(

أصبح هناك اهتمام أكرب باحلوار داخل األسرة وأمهية نبذ العنف كوسـيلة لتقـومي                -١٢٤
 الصمت الذي كان يغلـف      زيف كسر حاج  اً  هاماً  وتلعب وسائل اإلعالم دور   . سلوك الطفل 

وتنامي عدد برامج التلفزة    . ة ومؤسسات اجملتمع  ـقضايا العنف داخل األسرة وداخل املدرس     
كمـا تزايـد    .  اليت تتناول العالقات األسرية وجودة العملية التعليمية       - علي سبيل املثال     -

وتلعب جهات حكومية وأهليـة     . طفال يف مؤسسات الرعاية   التناول اإلعالمي ألوضاع األ   
يف هذا الصدد ملساعدة األسر الضعيفة وتلك اليت تعاين من مشاكل، منها تقدمي وزارة              اً  دور

من اخلدمات والربامج الرامية إىل تقدمي مساعدة مناسبة للوالدين واألوصـياء           اً  التضامن عدد 
اً تنشئة الطفل، كما وتتيح إدارة الدفاع االجتماعي عدد       ولياهتم جتاه   ؤالقانونيني يف القيام مبس   

من الوسائل مثل االتصال اهلاتفي ملساعدة أسر األطفال أو القائمني على أمرهم يف دراسـة               
كان نوعهـا مبـا   اً  مشاكل أطفاهلم ومساعدهتم يف الوصول للحلول املناسبة هلذه املشاكل أي         

  . يساعدهم يف حسن تنشئة أطفاهلم
م اجمللس القومي بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي ندوات لتوعية األسـر      وينظ  -١٢٥

والقائمني على أمر الطفل مبشاكل األطفال وكيفية التعامل معهم وأفضل الطـرق للحلـول              
وكيفية جتنب حدوث املشاكل أصالً وأمناط العالقات اليت جيب أن تسود داخـل األسـرة               

خدمة التأهيل املرتكز على اجملتمع ملساعدة الوالدين لدمج        وتقدم  . وكيفية التعامل مع الطفل   
 . الطفل املعاق يف اجملتمع يف أماكن سكنهم بصرف النظر عن السن واجلنس أو نوع اإلعاقة

   اجمللس القومي للطفولة واألمومة-برنامج عدالة األسرة     
ة حىت وإن نـشبت  لتسهيل ودعم حتقيق العدالة وتأمني حق الطفل يف بيئة أسرية آمن      -١٢٦

اخلالفات بني الوالدين، واإلبقاء على استقرار األسرة، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية            
بالتعاون مع احلكومة املصرية بتنفيذ برنامج عدالة األسرة وذلك من خالل تنفيـذ القـانون               

وثيق مـع  ويعمل املشروع بشكل .  اخلاص بإنشاء نظام حماكم األسرة٢٠٠٤ لسنة   ١٠ رقم
 ٢٠٠٦وقد بدأ الربنـامج يف ينـاير سـنة    . وزارة العدل واجمللس القومي للطفولة واألمومة    
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 وينفذ اجمللـس الربنـامج    . ٢٠١٠بتمويل قدره ثالثة ماليني دوالر أمريكي وميتد حىت عام          
 منحـة للمنظمـات غـري       ٣١بالتعاون مع اجملتمع املدين والقطاع األهلي، حيث مت حتديد          

 مجعية أهلية كشركاء لتقدمي املشورة األسرية والتسوية الودية         ٦٥مل بدورها مع    احلكومية تع 
للرتاعات األسرية قبل وصوهلا للمحاكم، وزيادة الوعي مبحاكم األسرة ونظام عملها، ورفع            
الوعي حبقوق الطفل واألسرة، وتوفري املوارد اجملتمعية لدعم الطفل واألسـرة، إضـافة إىل              

تدريب وبنـاء قـدرات     اً  وأخري .رية؛ االجتماعية والنفسية والقانونية   خدمات املشورة األس  
  .العاملني يف هذا الربنامج

  اخلدمات املقدمة لألسر ومقدمو الرعاية للطفل    
نفذت اإلدارة العامة لألسرة والطفولة يف وزارة التـضامن بالتعـاون مـع هيئـة                 -١٢٧

املبكرة من خالل عدد من اجلمعيات األهلية       اهلولندية مشروع تنمية الطفولة     " فان لري  برنارد"
املشروع إشـهار احتـاد   ولعل من أهم نتائج هذا .  حمافظات على مستوى اجلمهورية١٠يف  

  ).١/٢٠٠٣رقم  (نوعي لتنمية الطفولة املبكرة يف مصر
مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية تابعة لوزارة التضامن وتقـوم بإدارهتـا           إن    -١٢٨

سسات أهلية حتت إشراف الوزارة، لتقصي املشكالت اليت تتعرض هلا األسـر    مجعيات أو مؤ  
والعمل على عالجها، عمل دراسات وحبوث حول األسرة ونشرها، وتقـدمي استـشارات             

  . للمقبلني على الزواج

  اخلدمات الضمانية املقدمة للطفولة واألمومة    
وف اجتماعية أو اقتـصادية     هتدف إىل محاية األسر ذات الدخل احملدود نتيجة لظر          -١٢٩
وقد أصدرت  . صحية وذلك بتوفري دخل مناسب للوفاء باالحتياجات األساسية للمعيشة         أو

، وكذلك منح دراسية    ٢٠٠٦ يوليه/متوزبرفع قيمة املعاش الضماين ابتداء من       اً  احلكومة قرار 
 ١٠٠-٧٠من  وتقدم املعاشات الضمانية وقيمتها     . ألبناء األسر املستفيدة من معاش الضمان     

، وأوالد املطلقة )لثالث سنوات فأكثر(جنية مصري لليتيم، األرملة، املطلقة، وأسرة املسجون 
 على منح معاش ضماين     ٢٠٠٣ لعام   ١٢وقد نص قانون الطفل رقم      . توفيت أو تزوجت   إذا

  .للطفل يف تلك الفئات وكذلك منحة دراسية
 األسر املولود هبا طفـل    :ادية وتشمل وتتلقى أسر األطفال املعاقني مساعدة خاصة م        -١٣٠

 جنيه تصرف هلا مساعدة شـهرية       ٣٠٠أو أكثر وال يزيد دخلها الشهري عن        اً  معاق ذهني 
وبلغ عدد اليت حتصل علـى      .  سنة ١٨حىت زوال السبب أو بلوغ الطفل سن        اً  وجتدد سنوي 

 ٤٣ ٥٢٧أسرة، وعدد األسر اليت حتصل على معاش قانون الطفل       ٨٦٨ ٠٢٦معاش ضماين   
  .)٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول(أسرة 
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  األطفال احملرومون من البيئة األسرية والتبين  - باء  
  )٢١ و٢٠و )٤-١الفقرات ( ٩ املواد(

تنظم تشريعات األحوال الشخصية يف مصر حق الطفل يف احلضانة والوالية على نفسه               -١٣١
ل يف الباب الثالث منه     وماله وتنقل احلضانة إىل حيث تتحقق مصلحة الطفل، وينظم قانون الطف          

دور احلضانة وأهدافها وشروط ومواصـفات إنـشائها وختـضع دور           )  وما بعدها  ٣١مادة  (
نظـام  ) أ (: االجتماعية، وأما أمناط الرعاية البديلة املوجودة فهي       شؤوناحلضانة لرقابة وزارة ال   

 االجتماعية  مؤسسات الرعاية ) ج(،  )٤٧مادة  (نادي الطفل   ) ب(،  )٤٦مادة  (األسرة البديلة   
 ويقصد هبا كل دار إليواء األطفـال الـذين    ) ٤٨مادة  (لألطفال احملرومني من الرعاية األسرية      

تقل سنهم عن ست سنوات وال تزيد على مثاين عشرة سنة احملرومني من الرعاية األسـرية                 ال
 استمرار   وجيوز ٠بسبب اليتم أو تصدع األسرة أو عجزها لتوفري الرعاية األسرية السليمة للطفل           

بالتعليم العايل وجيتاز مراحل التعليم بنجاح والظروف       اً  الطفل الذكر يف املؤسسة إذا كان ملتحق      
 وتشري بيانات إدارة ٠اليت أدت إىل التحاقه باملؤسسة الزالت قائمة، وبالنسبة للبنت حىت الزواج          

 مؤسـسة   ٣٠٦لغ  األسرة والطفولة بوزارة التضامن االجتماعي إىل أن عدد هذه املؤسسات يب          
 دار حضانة إيوائية هلذه     ١٨٠ طفل باإلضافة إىل     ٨ ٣١٨على مستوى اجلمهورية ختدم حوايل      

معـاش  ) د( طفـل،    ٣ ٥٨٤سنوات ختدم حـوايل     ٦الفئة يف املرحلة العمرية من امليالد حىت        
وتفصل الالئحة التنفيذية وقرارات وزير التضامن االجتماعي       ). ٤٩مادة  (الضمان االجتماعي   

 .حكام هذه الرعاية البديلة هبدف تعويض األطفال احملرومني من الرعاية األسرية عنهاأ

من أحد حماور عمل وزارة التضامن االجتماعي هو حمور الرعاية االجتماعية ومن            و  -١٣٢
خالله يتم تقدمي اخلدمات والربامج التربوية والتعليم والصحية والترفيهية ويتم ذلك من خالل             

  : حمافظة بنظامني لرعاية الطفل اليتيم ومها٢٢ة على مستوى  مؤسس٣٠٦عدد 
  .الرعاية البديلة يف األسرة •
 .الرعاية البديلة يف املؤسسة •

ومن مبدأ املشاركة بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين للنهوض مبؤسسة الرعايـة              -١٣٣
ض اجلمعيـات ذات    وتقوم الوزارة بإسناد بعض مشروعاهتا املدرجة باخلطة االستثمارية لبع        
  .النفع العام ودعمها بالدعم الفين من خالل ندب بعض العاملني للعمل هبا

  الفئات املستفيدة من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية    
  . النسبوجمهولاألطفال  •
 .األطفال الضالني •

األطفـال مـن أبنـاء      ( رعايتهم يف نطاق أسرهم الطبيعيـة        تعذراألطفال الذين    •
 .)أبناء مرضى الصدر واألمراض العقلية واجلزام - املسجونني
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وبالنسبة لألطفال املعرضني للخطر تشري بيانات إدارة الدفاع االجتماعي إىل أن عـدد     -١٣٤
 مؤسسة  ١٥ حمافظة، حنو    ١٧ مؤسسة تتوزع يف     ٣٣املؤسسات اليت ترعى هؤالء األطفال يبلغ       

وعدد األطفال املستفيدين   . سكندريةزة واإل موجودة يف احملافظات احلضرية الكبرية القاهرة واجلي      
 قسم للضيافة يقيم هبا األطفال موزعة       ٢٧و.  سنة ١٨-٧ يف الفئة العمرية     ٥ ٧٣٧من خدماهتا   

يبلغ عدد دور   و .)٣( طفل ١ ٢٢٠ حمافظة وعدد األطفال املستفيدين من خدماهتا        ١٧على  أيضاً  
ن سيتم عرضهم على احملكمة من خـالل        املالحظة اليت توفر إقامة كاملة ورعاية لألطفال الذي       

 حمافظة ويبلغ عدد األطفال املستفيدين      ٢٠ داراً للمالحظة موزعة على عدد       ٢٠اإلقامة الكاملة   
ويبلغ عدد مكاتب املراقبة االجتماعية واليت تقدم خدمات رعايـة          .  طفل ٢ ٥٥٣من خدماهتا   

افظة وبلغ عدد املستفيدين من  حم ٢٧ مكتب موزعة على     ٢٥٦لألطفال وهم يف بيئاهتم الطبيعية      
   :وقد تبني أن أسباب االنفصال عن ذويهم ما يلي.  طفل٤٥ ٨٤٥خدماهتا 

منهما بآخر وعدم قدرة أي منهما على قبول إقامـة            الوالدين وزواج كالً          انفصال   •
  .الطفل معه لرفض الشريك قبول الطفل

  .سوء احلالة االقتصادية وخاصة األم •
ب على رعاية الطفل وعدم وجـود أقـارب ميكنـهم           وفاة األم وعدم قدرة األ     •

  .الطفل رعاية
  .إمهال األسرة يف رعاية الطفل ومحايته •
  .العنف األسرى •
قرارات حماكم بسبب أفعال ضد السياق االجتماعي والقانون وتعـد خمالفـات             •

  .جنح وجتعلهم معرضني للخطر أو
  )املعثور عليهم( النسب يلجمهوورعاية األطفال     

االهتمام برعاية األطفال املعثور عليهم وذلك من خالل استخدام سيارة          اً  مؤخربدأ    -١٣٥
اإلسعاف اجملهزة حبضانات لنقل الطفل املعثور عليه إىل أقرب مستشفى أطفال أو مستـشفى            

لينال الرعاية الطبية املطلوبة، ويتم قبول الطفل املعثور عليه يف أقسام ) به قسم للمبتسرين(عام  
وباجملان، حيث يتم فحص الطفل وتشخيص حالته وتقدمي اخلدمات الالزمة له           اً  راملبتسرين فو 

ويتم التنـسيق مـع     . أثناء تواجده باملستشفى بأقسام األطفال أو احلضانات حىت يتم شفاؤه         
وزارة الداخلية حيث تقوم حالياً إدارة املستشفى بإخطار قسم الـشرطة املخـتص إلمتـام               

 . ة للطفل أثناء تواجده باملستشفىاإلجراءات القانونية الالزم

مت تطبيق نظام التأمني الصحي باجملان على هؤالء األطفال وختصيص قسم لرعايـة             و  -١٣٦
األطفال املعثور عليهم داخل مراكز رعاية األمومة والطفولة بكل حمافظة، وتطويرها وجتهيزها           

__________ 

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧بيانات وزارة التضامن  )٣(
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مالبـس ومـواد غذائيـة      باملعدات الالزمة لرعايتهم وتوفري احتياجات هؤالء األطفال من         
وقد بلـغ  . جبميع حمافظات اجلمهوريةاً  مركز٣٥وبلغ عدد تلك املراكز . ومستلزمات نظافة 

، ومت تطبيق نظام التأمني الـصحي  ٢٠٠٦ طفل عام ١ ٨٥٧عدد األطفال الذين مت رعايتهم  
 يف عام   ئة يف املا  ٨,٨عليهم باجملان مما أدى إىل اخنفاض نسبة الوفيات بني هؤالء األطفال من             

، ومت حتديد فريق ) وزارة الصحة والسكان:املصدر (٢٠٠٨ يف عام     يف املائة  ٣,٥ إىل   ٢٠٠٠
  .  ساعة٢٤العمل باألقسام اليت مت ختصيصها لرعاية األطفال املعثور عليهم وذلك على مدار 

  مجع مشل األسرة  - جيم  
  )١٠املادة (

ما يتعلق جبمع مشل األسـرة وحـق        تواكب التشريعات املصرية أحكام االتفاقية في       -١٣٧
 من ٥١الطفل يف الدخول إىل دولة طرف أو مغادرهتا هبذا القصد، على حنو تام وتؤكد املادة              

  .الدستور أنه ال جيوز إبعاد أي مواطن عن البالد أو منعه من العودة إليها
جبمع مشـل   فضالً عن ذلك هناك العديد من املؤسسات التنفيذية والقضائية اليت تعىن            و  -١٣٨

 مكاتـب تـسوية     :األسرة وتنظر يف شكاوى الطفل أو أحد والديه يف هذا الشأن، نذكر منها            
 األسرة وحماكم األسرة، وبعـض إدارات وزارة التـضامن          شؤوناملنازعات األسرية، ونيابات    

 ٦١٣بقرار وزير العـدل رقـم       (كما أنشأ يف وزارة العدل جلنة للتعاون الدويل         . االجتماعي
لتسوية املنازعات الناشئة عن حضانة أو رؤيـة األطفـال يف عالقـات زواج              ) ٢٠٠٠ لسنة
  . أو َمْن يقيمون خارج البالد- أي من جنسيات خمتلفة - خمتلط
 ويف الهـاي والـيت      ةاليت عقدت يف مالط   " ةعملية مالط "اركت مصر يف مؤمترات     شو  -١٣٩

تفاق بني الدول املوقعة على اتفاقيـات       ا إىل   نظمتها منظمة مؤمتر الهاي اخلاص يف حماولة للتوصل       
الهاي وتلك غري املنضمة إليها، لضمان حق كل من الوالدين يف اإلبقاء على صالت باألطفـال                

وتبقى مشكلة حضانة ورؤية األطفال حباجة حلل قـاطع يرضـي            .وإبقاء الطفل يف مكانه املعتاد    
ان يف بلدين خمتلفني ويثار الرتاع على       الطرفني يف حاالت الزواج املختلط أو الذي يعيش فيه الزوج         

حرمان الطرف اآلخر من رؤيته،      حضانة ورؤية األطفال، أو يقوم أحد الوالدين خبطف الطفل أو         
  .ووزارة العدل يف سبيلها إىل طرح مشروع قانون لألسرة يعاجل هذه املشاكل بشكل ناجح

  حتصيل نفقة الطفل  - دال  
  )٤، الفقرة ٢٧املادة (

التشريعات املصرية حبقوق الطفل يف النفقة من حيـث فرضـها علـى أبيـه               تعىن    -١٤٠
من حيث إجراءات طلبها واحلكم هبا دون رسوم أو مصاريف          )  مكرر ١٨مادة   ٢٥ قانون(

سواء بالطرق املقررة يف قانون     اً  قضائية، ومن حيث إجراءات تنفيذها وحتصيلها رضاء أو جرب        
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ـ     املرافعات املدنية والتجارية أو عن ط       ١١للقـانون رقـم     اً  ريق بنك ناصر االجتماعي طبق
وينظم قانون املرافعات املدنية إجراءات تنفيـذ       .  بإنشاء صندوق تأمني األسرة    ٢٠٠٤ لسنة

أحكام النفقة سواء داخل البالد أو خارجها وهناك اتفاقات ثنائية بني مصر وكثري من الدول               
كما وجيعل القانون   . املستحقة لألطفال للتعاون يف مسائل األحوال الشخصية، كديون النفقة        

 إجراءات وأوضاع التقاضي يف مسائل األحـوال الشخـصية أحكـام     ٢٠٠٠ لسنة   ١رقم  
 ملـسؤول وجييز حبس ا  ،  )٦٥مادة  (وقرارات النفقات واجبة النفاذ بقوة القانون وبال كفالة         

ت قانون الطفـل    وقد خطت تعديال  ).  مكرراً ٧٦مادة  (عن النفقة إذا امتنع عن أدائها       اً  مالي
 مكرراً بلجـان محايـة      ٩٩خطوة أوسع يف هذا السياق؛ فأناطت الفقرة السادسة من املادة           

 عنـه  املـسؤول الطفولة أن ترفع أمر الطفل املعرض للخطر إىل حمكمة األسرة للنظر يف إلزام   
 يف واقع   إال أنه . بنفقة وقتية، ويكون أمر احملكمة يف ذلك واجب التنفيذ وال يوقفه الطعن فيه            

مـن  اً  األمر تبقى مشكلة عدم تنفيذ قرارات احملاكم املتعلقة بنفقة الصغري مشكلة تؤرق عدد            
عادة (عند عدم وفاء أحد الوالدين      اً  وتزداد األمور تعقيد  . األسر اليت تفككت بسبب الطالق    

طفل تعنت الطرف اآلخر احلاضن لل     إىل   بقرار احملكمة من نفقة، يؤدى يف أحيان كثرية       ) األب
، ورفضها السماح لألب برؤية الصغري، كما جند أن الرؤية تتم يف ظروف نفسية              )األم عادة (

  .  جذرياًسيئة، ويدور اآلن جدل كبري حول مالمح القانون الكفيل حبل هذه املشكلة حالً

  نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة  - هاء  
  )١١املادة (

صري على خطف األطفال، ويندرج يف معـىن اخلطـف          يعاقب قانون العقوبات امل     -١٤١
نقلهم بصورة غري مشروعة، وهناك عدة آليات رمسية ملواجهة إبعاد األطفال عن ذويهم وقد              
أبرمت مصر وعدد من الدول عدة اتفاقيات ملواجهة مثل تلك املشكالت منها اتفاقية مـع               

 ١٨٠رئيس اجلمهورية رقم     صدر هبا قرار     ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ليا  ستراأحكومة  
 لـسنة  ٢٦٨، واتفاقية مع حكومة كندا صدر هبا قرار رئيس اجلمهورية رقـم        ٢٠٠١لسنة  
، ومذكرة تفاهم حول التعاون القنصلي يف احلاالت املتعلقـة باالتـصال األبـوي              ١٩٩٩

 ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢باألطفال بني مصر والواليات املتحدة األمريكيـة يف         
هذه املواثيق مجيعها تيسري التشاور والتعاون وضمان احترام حقوق الطفل ووالديه          وتستهدف  

يف استمرار عالقات شخصية واتصال مباشر ومنتظم وتفادى النقل غري املشروع للطفـل يف              
ومن النقاط اليت مل ينجح اجمللس بعد يف متريرها يف تعـديالت            . حالة االنفصال بني الزوجني   

وأصبح النص  . كانت درجة قرابة اخلاطف للطفل    اً   خطف األطفال أي   قانون الطفل هي جترمي   
  .يعفي األم واألب واألجداد من التجرمي
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محاية الطفل من اإلساءة واإلمهال مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي   - واو  
  الدمج وإعادة

  )٣٩ و١٩ املادتان(

  بشأن (CRC/C/65/Add.9) من التقرير  ٢٣٢ بشأن الفقرة  ملالحظات اللجنة اً  تنفيذ  -١٤٢
استضافت مصر املؤمترات التشاورية     سوء معاملة األطفال يف املدارس واألسرة والعنف املرتيل،       

يف إطار دراسة األمني العام لألمم املتحـدة        ) ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥يف  (اإلقليمية الثالثة   
 إنقاذ الطفولـة     خاص باألطفال بالتعاون مع هيئة     ىحول العنف ضد األطفال، مت تنظيم ملتق      

واليونيسيف، استهدفت تشجيع مشاركة األطفال والشباب وإعطائهم الفرصة للمسامهة يف           
شهد اجملتمع املصري انفراجة كبرية يف كسر جدار الـصمت          . التوصيات يف الوثيقة اخلتامية   

وقد وفرت دراسة األمني العام ملناهضة العنـف  . الذي كان يغلف قضية العنف ضد األطفال   
 جهد وطين مشل تشكيل جلنة وطنية ملناهضة العنف         وانطلق. ألطفال مناسبة هامة لذلك   ضد ا 

كما لعبـت   .  قومية وإنشاء آلية وطنية قوية للرصد والتدخل       تيجيةاستراضد األطفال ووضع    
ا، كما أفريقيمصر دوراً حمورياً من خالل رئاستها للجنة التسيري ملنطقة الشرق األوسط ومشال 

وأمثرت حتركاً هامـاً يف دول      . مؤمترات للتشاور اإلقليمي يف إطار الدراسة     استضافت ثالث   
املنطقة حنو وضع بنية أساسية ملنع العنف ضد األطفال، مشلت قيام جلان وطنيـة ملناهـضة                

تيجيات وخطط عمل، وإنشاء آليات للرصد، وخطوط جندة األطفـال،  استراالعنف، ووضع  
س القومي للطفولة واألمومة يف مصر بترمجة دراسـة         وتكفل اجملل . ومكاتب لتلقي الشكاوى  

األمني العام بكاملها إىل اللغة العربية وبنشرها يف العامل العريب، إمياناً منـه بأمهيـة نـشرها                 
وجتدر . ٢٠٠٨والتوعية هبا كخطوة هامة حنو التنفيذ، وترأس مصر اجتماع فريق املتابعة لعام 

قليمية ضمت يف عضويتها ممثلي وكاالت األمم املتحـدة،         اإلشارة هنا إىل أن جلنة التسيري اإل      
والعديد من اهليئات الدولية واإلقليمية، واجملتمع املدين لضمان املشاركة الواسعة يف التحضري            

  .والتوصل إىل آليات وإجراءات وسبل ملتابعة ما مت االتفاق عليه
ـ  األوسط ومشال    وقد خرج املؤمتر اإلقليمي التشاوري األول ملنطقة الشرق         -١٤٣ ا أفريقي

وارتكزت " إعالن القاهرة "بالقاهرة بوثيقة    ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩-٢٧خالل الفترة من    
توصياته على صياغة خطط عمل وطنية، وتوفري الدراسـات والبيانـات حـول أشـكال               
ومستويات العنف ضد األطفال، ومراجعة القوانني الوطنية لضمان توافقها مـع االتفاقيـة             

  .  حلقوق الطفلالدولية

  اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال    
كـانون  يف " اجمللـس "مت تشكيل اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال بقيادة    -١٤٤
 حبيث تكون األداة الرئيسية لقيادة عمليات إعداد اخلطة علـى املـستوى     ٢٠٠٥ يناير/الثاين

وتضم اللجنة  . ت عن املؤمترات التشاورية اإلقليمية    الوطين ومتابعة تنفيذ التوصيات اليت خرج     
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يف عضويتها ممثلني عن الوزارات ومنظمات اجملتمع املدين وممثلي وسائل اإلعالم وخـرباء يف              
 . هذا اجملال وممثلي األطفال

  خطة العمل الوطنية ملناهضة العنف    
) ٢٠١١-٢٠٠٥(قد قام اجمللس بتنسيق جهد وطين لوضع خطة العمـل الوطنيـة               -١٤٥

ملناهضة العنف ضد األطفال، والتحضري للتنفيذ من خالل عدد من الربامج بالتعاون مع عدد              
األورويب والبنـك   االحتاد  من منظمات األمم املتحدة وشركاء التنمية مثل التعاون اإليطايل و         

لـي  الدويل واحلكومة اليابانية وبرنامج املعونة األمريكية وعدد من اجلمعيـات األهليـة وممث       
وتشمل خطوات التنفيذ رصد اخلطة الوطنية وتنقحيها ومراجعتها للخروج         . القطاع اخلاص 

وتشتمل اخلطة على عدد مـن الـربامج فيقـوم          . بالصورة النهائية وتقدميها للتصديق عليها    
الربنامج األساسي على مراجعة وتعديل التشريعات اخلاصة باألطفـال، وبـرامج موجهـه             

لعاملني مع األطفال مبا يف ذلك الوالدين والقـائمني علـى رعايـة             للتدريب وبناء قدرات ا   
األطفال، وبرنامج خيتص برفع الوعي، كما وتشمل برنامج يهتم مبشاركة األطفال وبتأهيـل        

 . وعالج األطفال ضحايا العنف

جاء وضع اخلطة القومية ملناهضة العنف ضد األطفـال لتتكامـل مـع اخلطـط                و  -١٤٦
حلماية أطفال الشوارع والنشء من املخـدرات،       " اجمللس"نية اليت أعدها    تيجيات الوط االستراو

وملنع عمل األطفال ومناهضة ختان اإلناث، ولتعليم البنات، ونشر الوعي حبقوق الطفل، إلنفاذ             
ما نصت عليه القوانني والتشريعات الوطنية بشأهنا، أو لتعديل هذه التشريعات عند الـضرورة،              

مت إعـداد   . ثيق الدولية ودراسة األمم املتحدة حول العنف ضد األطفال        ولكي تتواكب مع املوا   
هذه اخلطة من خالل أسلوب تشاركي سامهت فيه اإلطراف املعنية، حكومية وأهلية، مركزية             

  :وحملية، وىف مقدمتهم األطفال أنفسهم، وتعمل اخلطة على عدة مستويات

 .القدرات، والتوعية اجملتمعية التشريعات والقوانني، بناء : وتتمثل يف:الوقاية •

 وتتمثل يف إنشاء آلية رصد ومتابعة األطفال املعرضني للخطر حتت مظلـة     :احلماية •
وبالتنسيق مع اجلهات احلكومية واألهلية املعنية املركزية وعلى مـستوى          " اجمللس"

 .احملافظات وعلى مستوى األحياء

يا العنف، ويشمل ذلـك      تستهدف تأهيل وإدماج األطفال ضحا     :العالج والتأهيل  •
تطوير القدرات املؤسسية واملهنية املطلوبة للعالج والتأهيل واإلرشـاد، وكـذلك           

 .تأهيل األشخاص الذين ميارسون العنف واالستغالل اجلنسي لألطفال

  العقاب البدين    
، فقد احتلت   ٢٣٣ و ٢٣٢ للمالحظة اخلتامية للجنة الواردة يف الفقرتني رقم      اً  تنفيذ  -١٤٧
أما بالنسبة للعنف يف املـدارس      . من االهتمام اً  العقاب البدين يف األسرة واملدرسة حيز     قضية  
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 تشرين  ١٧فرغم صدور القرار الوزاري مبنع العقاب البدين يف املدارس مث أعقبه قرار آخر يف               
بالضرب، على اً  مينع العنف يف املدارس صراحة وحيظر إيذاء الطالب بدني١٩٩٨نوفمرب  /الثاين

يف مجيع املدارس حىت مراحل التعليم اجلامعي مبا يف ذلك       اً  مطلقاً  ه أو بأي وسيلة حظر    أي وج 
بالغات عن حاالت عنف يف املدارس،      " خط جندة الطفل  "مدارس التعليم اخلاص، فقد رصد      

اختاذ إجراءات عقابية بعـد     اً  ويتم حتويل الشكاوى إىل وزير التربية والتعليم الذي يقرر أحيان         
وقد ساهم هذا إىل حد ما يف كسر الصمت حول العنف ضـد             .  مقترف العنف  التحقيق مع 

تـشرين  وفاة طفل يف شهر اً وقد هز اجملتمع مؤخر. األطفال يف املدارس، وتنامي اإلبالغ عنه    
وهى الواقعـة   اً   عام ٢٣ داخل الفصل على يد مدرسه البالغ من العمر          ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
قد اجمللس ندوة شارك فيها ممثلو اإلعالم ومت تناول القضية          وقد ع .  من نوعها يف مصر    األوىل

وطالب اجمللس بتحويل قرار وزير التربية والتعليم مبنع الضرب يف املدارس           , من كافة جوانبها  
إىل قانون يصدر من الربملان، وانتهز الفرصة ليذكر باملادة اليت تضمنتها تعديالت قانون الطفل 

وقد أسفرت الندوة عن عـدد      . ثناء مناقشات الربملان  أيت مت إضعافها    بتجرمي اإليذاء البدين وال   
. يون تضغط من أجـل تغلـيظ العقوبـة        تلفزمن املقاالت بأقالم كبار الكتاب وبرامج يف ال       

وقد تعرضت املادة   . تزال تداعيات هذا احلادث تستحوذ اهتمام خمتلف الدوائر يف مصر          الو
لبدين يف خمتلف املواقع إىل مناقشات سـاخنة انتـهت          اليت اقترحها اجمللس لتجرمي العقاب ا     

بإقرارها بعد ختفيفها على النحو الذي يعفى ويل األمر من املسائلة، وحيفظ له حقه يف تأديب                
  .الطفل بالطرق املشروعة

للتوعية حبق الطفل يف احلماية مـن       اً  ينظم اجمللس القومي لألمومة والطفولة برناجم     و  -١٤٨
 املعاملة املهينة، ولدعم أساليب التقومي اليت تنأى عن العقاب البدين، وملناهضة اإليذاء البدين أو 

العنف بني أطفال املدارس، يهدف إىل التعرف على العوامل املسببة لتنامي هذه الظاهرة بـني        
األطفال، كما قام بتنظيم عدد من الورش التدريبية ملختلف الفئات هبدف التوعية والتدريب             

دورات تدريبية للباحثني أيضاً  لتنشئة السليمة وتنظم وزارة التضامن االجتماعي       على أساليب ا  
  . والباحثات العاملني يف جمال األسرة والطفولة

بالتعاون مـع التعـاون     " فكر مرة واثنني  "وينفذ اجمللس برنامج اإلعالم االجتماعي        -١٤٩
ى رفع الوعي بقضايا العنف ضـد    اإليطايل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويعمل الربنامج عل       

ونفذ الربنامج عدد من التنويهات حول      . األطفال وتغيري نظرة اجملتمع لألطفال ضحايا العنف      
بعض جوانب العنف منها ختان اإلناث وأمهية احلوار األسرى، ومشاركة الطفل النشطة يف             

د مت بث العديد من     وق. اليوم املدرسي، وعمل األطفال وأطفال الشوارع والتمييز ضد الفتاة        
  .التنويهات التلفزيونية لكن لفترات حمددة الرتباطها باملوارد املتاحة

من املبادرات األخرى يف هذا اجملال، مبادرة ائتالف اجلمعيـات األهليـة ملتابعـة          و  -١٥٠
توصيات مؤمتر بكني يف مصر حيث شاركت الفتيات يف رصد العنف الواقع عليهن واحلوار              

ر التنفيذيني واإلعالميني ومشاركتهم اآلراء واملقترحات ومناقشة أسـاليب         مع صانعي القرا  
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اً قضية التحرش اجلنسي وصارت موضـوع     اً  وقد طفت إىل السطح مؤخر    . وآليات مواجهتها 
وكانت احملكمة قد أصدرت . وضع مشروع قانون لتجرميه صراحةاً للحوار العام وجيرى حالي 

بالسجن على شاب ثبتت عليه هتمة التحـرش        اً  كم ح ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين يف شهر   
  . ثناء سريها بالشارعأبإحدى الفتيات 

 لقضاء على ممارسة ختان اإلناث ا    

  مـن التقريـر    ٢٤١ و ٢٤٠ تني الفقـر  بـشأن ملالحظات اللجنة اخلتاميـة     اً  تنفيذ  -١٥١
(CRC/C/65/Add.9)    ضعها على  بقضية ختان اإلناث، وو   اً  خاصاً  أولت الدولة املصرية اهتمام

بدءاً من عـام  " اجمللس"ويف هذا اإلطار أسس . أولوية األجندة الوطنية لقضايا الطفل املصري    
، برناجماً وطنياً ملناهضة ممارسة ختان اإلناث يف مصر، ينطلق من اعتبار ختان اإلناث              ٢٠٠٣

 أو  ممارسة ثقافية اجتماعية تنتهك احلقوق األساسية للطفلة املصرية وليست ممارسة صـحية           
 . كما كان يتم معاجلتها سابقاً ونورد فيما يلي أهم مالمح هذا اجلهد-دينية 

  احملاور األساسية للربنامج    
تضمني قانون الطفل اجلديد نصاً حمدداً لتجرمي ختان اإلناث من خالل رفع وعـي         •

وممثلي جملس الشعب بقضية ختان     ) القضاة ووكالء النائب العام   (اجملتمع القضائي   
 وتكوين رأي   ، من خمتلف جوانبها الصحية واالجتماعية والدينية والقانونية       اإلناث

 إعالمية متكاملـة ومحـالت      تيجيةاستراعام ضد ممارسة ختان اإلناث من خالل        
 - ديـين    -طيب  (إعالمية مكثفة ترد على التساؤالت اجملتمعية من منظور متكامل          

الصحافة واإلذاعـة   (عالمية   وتشمل احلملة مجيع الوسائط اإل     .) قانوين -اجتماعي  
   .) والالفتات اخلارجية يف الطرق واألماكن العامةاإلنترنتيون وتلفزوال

بناء جتارب قاعدية ملناهضة ختان اإلناث داخل القرية املصرية تعتمد على الشراكة             •
 مبادرات وخدمات وتبين والقيادات احمللية،)  مجعية أهلية٢١( مع اجلمعيات األهلية 

ماعية وتعليمية وثقافية يكون من شأهنا تكوين رأي عام مناهض خلتان           صحية واجت 
 قرية مصرية كنموذج ميكن تكراره      ١٢٠ينفذ الربنامج يف    . اإلناث داخل كل قرية   
 من إمجايل متويل الربنـامج الـوطين         يف املائة  ٤٠خيصص  . على املستوى القومي  

درات املؤسسية وتنفيـذ    ملساندة اجلمعيات األهلية وذلك من خالل مكون بناء الق        
  .مبادرات جمتمعية باملواقع اليت يتم تنفيذ الربنامج هبا

التصدي لظاهرة تطبيب ممارسة ختان اإلناث وذلك من خالل دعـم األطبـاء يف         •
الوحدات الصحية يف الريف باملعلومات العلمية والطبية املوثقة حول ختان اإلناث،           

حة لألسرة املصرية ملنع ختان اإلناث،      وتدريب األطباء على تقدمي املشورة الصحي     
وتفعيل القرارات الوزارية اخلاصة حبظر مقدمي اخلدمة الصحية من ممارسة ختـان            

   .اإلناث وكذلك تطبيق قانون جترمي ختان اإلناث عليهم



CRC/C/EGY/3-4 

GE.10-41244 54 

تشجيع تطوع الشباب من اجلنسني، وتكوين جمموعات شبابية داخل املؤسـسات            •
تقدات السائدة حول ختان اإلناث لدى آباء وأمهـات         التعليمية والثقافية لتغيري املع   

  ."من الشباب إىل الشباب"على منهج اً املستقبل، اعتماد

تقدمي املشورة للجمهور حول تساؤالته يف قضية ختان اإلناث وتلقى البالغات عن           •
خـط   (١٦٠٠٠حاالت مزمع ختاهنا من كل أحناء اجلمهورية على اخلط اجملاين           

تكون املكاملات اخلاصة بتـساؤالت ختـان       .  ساعة ٢٤دار  على م ) جندة الطفل 
  . من إمجايل املكاملات يف املائة٦٥اإلناث على خط جندة الطفل 

  أهم النتائج ومؤشرات التغيري     

   واضح يف املؤشرات القومية اخلاصة مبمارسة ختان اإلناثاخنفاض    
لتعاون مـع منظمـة     أظهرت نتائج البحث الذي أجرته وزارة الصحة والسكان با          -١٥٢

 سنة  ١٨-١٠ لفئة فتيات املدارس من سن       ٢٠٠٧الصحة العاملية على املستوى القومي عام       
يف املدارس احلضرية كانـت نـسبة       ( مقارنة   يف املائة  ٥٠,٣اخنفاض نسبة ختان اإلناث إىل      

ية  ويف املـدارس احلـضر     يف املائة  ٦٢,٧ ويف املدارس الريفية     يف املائة  ٤٣الفتيات املختنات   
 بني السيدات املتزوجات يف الفئـة       ٢٠٠٠ سنة   يف املائة  ٧٩  بمقارنة  ) يف املائة  ٩,٢اخلاصة  

  ). ٢٠٠٢ املسح الصحي السكاين لسنة :املصدر( سنة ٤٩ سنة و١٥العمرية بني 
" اجمللـس "ويف حبث حول اجتاهات الشباب االجتماعية والسياسية، والذي أجـراه             -١٥٣
 باألهرام وبرنامج   تيجيةاالستران مركز الدراسات السياسية و    ، وشارك فيه كل م    ٢٠٠٥ عام

) ة سن ٢٤-١٥( من الشباب والشابات من سن        يف املائة  ٥٥األمم املتحدة اإلمنائي، أثبت أن      
 .يرفضون ممارسة ختان اإلناث، باعتبارها ممارسة منتهكة حلقوق األطفال

  جترمي ختان اإلناث يف القانون املصري    
ي الشعب والشورى على جترمي ختان اإلناث ومعاقبة كل من يقوم هبذه            وافق جملس   -١٥٤

 مكـرر   ٢٤٢املمارسة اليت تنتهك حقوق وكرامة البنت املصرية فقد أضيفت مادة بـرقم             
 لـسنة   ٥٨إىل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقـم         ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦مبوجب القانون   

 قانون العقوبات ودون اإلخالل بـأي        من ٦١مع مراعاة حكم املادة     " نصها كاآليت    ١٩٣٧
جتاوز  العقوبة أشد ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر و               

سنتني أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز مخسة آالف جنيه كل من أحدث اجلـرح                  
 ."ء ختان األنثى من قانون العقوبات عن طريق إجرا٢٤٢، ٢٤١املعاقب عليه يف املادتني 

مت إصدار الكتاب الدوري للنائب العام الذي يوضح الفلسفة العامـة لتعـديالت             و  -١٥٥
قانون الطفل ويتضمن الكتاب جزء منفرد يشرح خطوات التطبيـق وكيفيـة التحقيـق يف               

 . حاالت ختان اإلناث
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 كسر حاجز الصمت اإلعالمي حول ممارسة ختان اإلناث    

 مصر لفترة طويلة من القضايا املسكوت عنها إعالمياً وخاصة عرب    ظل ختان اإلناث يف     -١٥٦
قد سـامهت يف  " اجمللس" بيد أن احلمالت اإلعالمية املكثفة اليت نفذها     ،يون الرمسي تلفزجهاز ال 

كسر حاجز الصمت اإلعالمي حول قضية ختان اإلناث ويف انتشار املعرفة واملعلومات املوثقة             
وقد بدأت هذه   . ناث وسط قطاعات كبرية من اجملتمع املصري      الصحيحة ضد ممارسة ختان اإل    

" خلتـان اإلنـاث    ال"احلملة بتنويهات يف التلفزيون الوطين بثت رسالة إعالمية واضحة تقول           
للـزواج   الللحرمان من التعليم و    ال"ضمن جمموعة من الرسائل اخلاصة حبقوق الطفلة املصرية         

يات إعالمية واسـعة يف بـرامج القنـوات القوميـة           اتسعت هذه احلملة لتشمل تغط    ". املبكر
 املـسرحية   ماباإلضافة إىل الدرا   ،والفضائيات اخلاصة ويف اإلذاعة والصحافة الرمسية واملستقلة      

ويتـضح  . يونية واإلذاعية اليت أصبحت تضمن رسائل مباشرة ضد ممارسة ختان اإلناث          تلفزوال
دياد عدد االتصاالت اليت ترد على خـط جنـدة          التأثري اإلجيايب للحملة اإلعالمية من خالل از      

 . من مجيع الفئات مبختلف احملافظات ١٦٠٠٠الطفل 

 إعالن بعض القرى وثائق مناهضة ملمارسة ختان اإلناث     

 قرية مصرية   ١٢٠أسهم العمل القاعدي للربنامج القومي ملناهضة ختان اإلناث يف            -١٥٧
 ورجال الدين اإلسـالمي واملـسيحي       تباامن الشباب والش  (يف تكوين جمموعات قاعدية     

تقوم هذه اجملموعـات    و. رافضة ملمارسة ختان اإلناث   ) واألطباء والقيادات الرمسية واألهلية   
بالتعبري عن موقفها بشكل علين داخل القرية يف إطار إصدار وثيقة ملناهضة ختان اإلناث يتم               

لقرية وبدعم وتشجيع القيادات الرمسية التوقيع عليها وااللتزام هبا من قبل جمموعات كبرية يف ا         
مت إعالن عشر قرى حىت اآلن مناهضة خلتان اإلناث وهناك عدد آخر من القـرى               . واألهلية

 . تنوي اإلعالن يف املرحلة القادمة

 خطاب ديين إسالمي ومسيحي ضد ممارسة ختان اإلناث     

رسة ختان اإلناث، وذلك من     بتحرمي مما اً  حامساً  قد أعلنت دار اإلفتاء املصرية موقف       -١٥٨
 نـوفمرب /تشرين الثـاين  " مؤمتر العلماء العاملي حنو حظر انتهاك جسد املرأة       "خالل توصيات   

أن "وقد ضم هذا املؤمتر خنبة من كبار علماء املسلمني الذين أكدوا يف توصـياهتم               . ٢٠٠٦
ملـسلمني يف   ختان اإلناث عادة قدمية ظهرت يف بعض اجملتمعات اإلنسانية ومارسها بعض ا           

، وقد ناشـدوا  "إىل نص قرآين أو حديث حيتج به  ستناداالعدة أقطار تقليداً هلذه العادة دون       
املسلمني بأن يكفوا عن هذا العادة متاشياً مع تعاليم اإلسالم اليت حترم إحلاق األذى باإلنسان               

 .بكل صوره وألوانه

قفها الرمسي ضد ممارسـة     كذلك أكدت الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف مصر مو         -١٥٩
 للتشريع وختان اإلناث والذي أكدت فيه       فريقيأُعلن ذلك يف املؤمتر العريب األ     . ختان اإلناث 
املسيحية ترفض ممارسة ختان اإلناث ملا حتتويه من انتهاك جلسد وكرامة الفتـاة          "الكنسية أن   
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. "يـب أو بعيـد     أي نص يشري إىل ختان اإلناث مـن قر         فيهاالصغرية، وأن املسيحية ليس     
تصدر الكنيسة العديد من النشرات والكتيبات لتوضيح موقفها الرافض خلتان اإلناث   وكذلك

 . وتقوم بتوزيعها على أعضائها يف مجيع أحناء مصر

 حركة نشيطة وسط الشباب     

 التطوع وسط الشباب من الذكور واإلناث يف كثري من املؤسسات            حركة انتشرت  -١٦٠
 .ية لنشر ثقافة رافضة ملمارسة ختان اإلناث وسط اجملموعات الشبابيةالتعليمية والثقاف

 دور مصر على الصعيد اإلقليمي والدويل    

لعب الربنامج القومي ملناهضة ختان اإلناث يف مصر دوراً فعاالً يف التأثري على تغـيري                 -١٦١
 تغيري اخلطاب الديين    ة وخاصة يف  فريقياالجتاهات السائدة حنو ممارسة ختان اإلناث يف القارة األ        

 األمني العام لالحتاد    -حممد سليم العوا    . د .اإلسالمي وذلك من خالل إصدار وتوزيع كتيب أ       
والذي أوضح من خالله أن ختـان       ) ختان اإلناث يف منظور اإلسالم    (العاملي لعلماء املسلمني    

الم حيث إهنـا تنتـهك      اإلناث ليس ممارسة دينية بل إنه ممارسة تتعارض متاماً مع تعاليم اإلس           
استضافت دار اإلفتاء املصرية مؤمتراً دولياً بعنـوان        أيضاً  ومن هنا   . حقوق الطفلة بشكل مباشر   

 وخرج علماء الدين اإلسالمي من كل       ٢٠٠٦يف عام   " املؤمتر العاملي حلظر انتهاك جسد املرأة     "
 دار اإلفتاء املـصرية  أصدرت ٢٠٠٧ويف عام . أحناء العامل بتوصيات حامسة حترم هذه املمارسة   

. بياناً واضحاً حيرم فيه كل أشكال ختان اإلناث حيث إهنا ممارسة منتهكة حلقوق الفتاة واملرأة              
ـ كل هذه اجلهود املصرية أثرت اخلطاب الديين اإلسالمي يف الدول األ           ة اجملـاورة مثـل     فريقي
لتحـرمي  اً  رية سنداً رئيسي  السودان وجيبويت وغريهم وتعد الفتوى اليت أصدرهتا دار اإلفتاء املص         

 .ممارسة ختان اإلناث يف الدول اإلسالمية األخرى اليت تعاين من ممارسة ختان اإلناث

 للتشريع وختـان    فريقي املؤمتر العريب األ   ٢٠٠٣يونيه  /حزيراناستضافت مصر يف    و  -١٦٢
لطفولـة  اإلناث برعاية السيدة األوىل ورئيسة اللجنة الفنية االستشارية للمجلس القـومي ل           

واألمومة وقد أوضح هذا املؤمتر مدى االلتزام السياسي املصري يف القضاء على مثـل هـذه               
علي دفع جهود   اً  واضحاً  وكان للمؤمتر تأثري  . املمارسات الضارة على الصعيد الوطين والدويل     

 من هنا تبنت الدولة املصرية تضمني تشريع حمدد جيرم ممارسة ختان          . دول تعاين من املشكلة   
.  عملية وضع تشريعات خاصة مبمارسة ختان اإلناثإلناث وتشجعت دول أخرى على تبين  ا

  نظم اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع مجعيـة        ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول ويف  
رفيع املستوى بالقاهرة ملتابعة التقدم احملرز علي املستوى        اً  سالم بدون عدل اإليطالية مؤمتر     ال

ة تعاين من املمارسة والـدول      أفريقيلدويل إلعالن القاهرة، وحضرته عشرون دولة       الوطين وا 
 .٥+األوروبية املهتمة واملنظمات الدولية ومنظمات األمم املتحدة وخرج بإعالن القاهرة 
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حيث اعترب النموذج " اليورو ميد تشايلد" على جائزة ٢٠٠٥حصلت مصر يف عام و  -١٦٣
ذه الظاهرة االجتماعية الضارة أفضل منوذج وبرنامج وطـين         املصري يف القضاء على مثل ه     
 .ميس قضايا انتهاك حقوق الطفلة

 :قدمت مصر هذا النموذج الرائد يف العديد من احملافل الدولية واإلقليمية مثلو  -١٦٤

 .٢٠٠٤ نريويب ،املؤمتر الدويل ملناهضة ختان اإلناث يف كينيا •

ليت تواجه برامج مكافحة ختان اإلناث      االجتماع التشاوري على أهم التحديات ا      •
تـشرين  يف اجملتمعات الريفية والذي نظمته منظمة الـصحة العامليـة يف مـايل              

 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

إعالن تقرير مركز أحباث اإلنوتشينيت التابع لليونيسيف حـول ختـان اإلنـاث،              •
 . ٢٠٠٥نوفمرب /، تشرين الثاينالقاهرة

 - أديـس بابـا     " لـى ختـان اإلنـاث     وضع خريطة القضاء ع   "حلقة عمل    •
 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران

تقدمي الربنامج املصري ضمن الربامج اخلاصة بقضايا املـرأة يف اإلسـالم جبامعـة           •
 .٢٠٠٧ إسبانيا -أليكانيت 

 يف  ٥١  لتقدمي النموذج املصري للقضاء على ختان اإلناث ضمن فعاليات اجللسة ا           •
 .٢٠٠٧ فرباير/، شباطرأة يف العاملاألمم املتحدة بنيويورك اخلاصة بوضع امل

 .٢٠٠٧مايو /أيار -اليمن " معاً حنو القضاء على العنف ضد الفتاة"مؤمتر الشباب  •

كـانون   ١٥-١٣( مـؤمتر    ٥+إعالن القـاهرة للتـشريع وختـان اإلنـاث           •
 )٢٠٠٨ ديسمرب/األول

ة حيـث   ميثل الربنامج القومي ملناهضة ختان اإلناث منوذجاً مثاليـاً يف الـشراك           و  -١٦٥
ومنظمـات دوليـة    ) الوزارات املعنية (الربنامج جيد مساندة قوية من عدة جهات وطنية          إن
) من الدول املاحنة باإلضافة إىل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة اليونيـسيف        ٨(

 ).بالن إنترناشينال(ومجعيات أهلية 

 : حيث تشمل اإلنفاق علـى     تعد املسامهة املصرية يف الربنامج هي املسامهة األكرب       و  -١٦٦
ة من خـالل مـساندة وزارة     وءلوسائل املرئية واملسموعة واملقر   الربامج اإلعالمية والبث يف ا    

، "اجمللـس "اإلعالم وتوفر احلكومة املصرية املوارد األساسية مثل حتديد مقر للربنامج داخل            
زارات املختلفة مثـل وزارة  وتوفري أفراد مدربني، توفري موارد لتدريب الكوادر املعنيني يف الو         

الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل، ووزارة األوقاف، دار اإلفتاء املـصرية، احملافظـات،             
 .وزارة االتصاالت، رئاسة جملس الوزراء مركز دعم واختاذ القرار اخل
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 ٤ مليـون يـورو يف       ٣(األورويب  االحتاد  من الدول املاحنة    أيضاً  يساند الربنامج   و  -١٦٧
 ساندت الـدول التاليـة      ٢٠٠٣ وحىت املرحلة احلالية، ومن عام       ٢٠٠٥منذ عام   ) تسنوا

 التعاون  - التعاون اإليطايل    :) سنوات ٣ مليون دوالر أمريكي يف      ٢,٥الربنامج بإمجايل مبلغ    
وشاركت جمموعة منظمـات    .  سويسرا - فنلندا   - كندا   - هولندا   -منرك  ا الد -األمريكي  

ومن صندوق األمـم    )  ألف دوالر  ١٩٠(امج األمم املتحدة اإلمنائي     األمم املتحدة ما بني برن    
وتقـوم  )  ألف دوالر  ٢٩(ومن منظمة اليونيفام    )  ألف دوالر يف عام    ٥٥(املتحدة للسكان   

منظمات األمم املتحدة حالياً بوضع ومتويل برنامج مشترك ملكافحة ختان اإلناث بالتعاون مع      
ن اجملتمع األهلي تساند بالن إنترناشـيونال الربنـامج         وم. اجمللس القومي للطفولة واألمومة   

  ). ألف دوالر٤٠٠(القومي بأنشطة موجهه من اجمللس القومي للطفولة إمجايل املبلغ 

  األساسية والرفاهالصحة   - سابعاً  
  )٣-١الفقرات  (٢٧ و،٢٦و، ٢٤ -٢٣، و)٣الفقرة  (١٨، و٦املواد (

 بـشأن  (CRC/C/15/Add.145, paras. 39-46)باإلشـارة إىل املالحظـات اخلتاميـة      -١٦٨
 اخلاصة  ٢٣٧خلاصة باألطفال املعاقني، والفقرة     وا (CRC/C/65/Add.9) التقرير من   ٢٣٤ لفقرةا

 ٢٤٠ اخلاصة بصحة املـراهقني، والفقـرة        ٢٣٨بالصحة والرعاية الصحية لألطفال والفقرة      
واإلجراءات الـيت مت اختاذهـا      اخلاصة خبتان اإلناث، وسنعرض فيما يلي الرد على املالحظات          

  .العنف من أشكال  باعتباره شكال١٤٩ًبأن ختان اإلناث قد مت تناوله يف الفقرة اً علم
أحرزت مصر تقدماً واضحاً جتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ممـا يـضعها يف              و  -١٦٩
 اهلدف  :اف التالية  يف هذا الصدد مقارنة بباقي الدول النامية، فيما يتعلق باألهد           متقدم مركز

 ٢٠١٥-١٩٩٠الرابع خفض معدالت وفيات األطفال دون سن بواقع الثلثني يف الفترة من             
اهلدف اخلامس املتعلق خبفض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالث أرباع يف الفترة             اخلامسة،

 فـريوس   سيما ال، واهلدف السادس املتعلق بوقف انتشار األمراض،        ٢٠١٥ إىل ١٩٩٠من  
، واهلدف الثامن اخلاص بوقف     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةالبشريملناعة  نقص ا 

انتشار األمراض وال سيما املالريا والدرن، ويتضح ذلك من خالل املؤشرات الـيت سـيتم               
  . عرضها من خالل التقرير

 حيـث تـشري   ،خالل السنوات األخـرية  اً  ملحوظاً  شهدت صحة األم والطفل حتسن    و  -١٧٠
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ وتقرير التنمية البشرية     ٢٠٠٨يانات األولية ملؤشرات املسح الصحي السكاين       الب
 لكل ألف مولـود حـي عـام         ٥٤,٠ اخنفاض معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة من         إىل

، كما اخنفض معدل وفيات األطفال الرضع دون        ٢٠٠٨ لكل ألف مولود حي      ٢٨، إىل   ٢٠٠٠
 لكل ألف مولـود حـي عـام         ٢٥,٠ إىل   ٢٠٠٠حي عام    لكل ألف مولود     ٤٤,٠ السنة من 
لكل ألف مولود    ٢٤، كما اخنفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة دون الشهر من            ٢٠٠٨

ويرجع اخنفـاض معـدالت وفيـات      . ٢٠٠٨ لكل ألف مولود حي عام       ١٦، إىل   ٢٠٠٠عام  
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ة، الربنـامج املوسـع     األطفال إىل تطبيق العديد من الربامج مثل برنامج رعاية حـديثي الـوالد            
للتطعيمات، برنامج الرعاية املتكاملة للطفل املريض، برامج األمومة اآلمنة والرضـاعة الطبيعيـة             

  .وبرنامج االكتشاف املبكر لإلعاقة واليت سيتم تناوهلا الحقاً
جتدر اإلشارة إىل أن أهم أسباب وفيات األطفال يف مصر هي وفيـات األطفـال               و  -١٧١

 من وفيات األطفال، مث تـأيت الوفيـات    يف املائة٥٠حيث تشكل أكثر من حديثي الوالدة،   
بسبب أمراض اجلهاز التنفسي، واإلسهال واحلوادث، مما يعين أنه هناك ضـرورة للتـدريب       
املستمر وبناء قدرات أطباء الرعاية الصحية األساسية، على املهارات األساسية للتعامل مـع             

  والكشف املبكر عن حاالت اخلطورة حاالت احلمل والوالدة الطبيعية 
ورغم هذه اجلهود ما يزال هناك تفاوت يف احلصول على الرعاية الصحية بني الريف               -١٧٢

واحلضر وينعكس ذلك بزيادة معدل وفيات األطفال الرضع مبقدار الضعف يف صعيد مـصر              
لـف مولـود     لكل أ  ٥١,٦عن احملافظات احلضرية، جند أن إمجايل الوفيات يف الوجه القبلي           

  . لكل ألف مولود حي ٣٢,٧حي، بينما إمجايل الوفيات يف الوجه البحري 

  رعاية األمومة    
تزال النسبة غري مرضية، على الرغم من أهنا          ال فيما يتعلق مبعدالت وفيات األمهات،      -١٧٣

نتيجة لتحسن مستويات رعاية األمومة يف مصر، حسب بيانات وزارة          اً  كبرياً  شهدت اخنفاض 
 ألف مولود   ١٠٠ حالة لكل    ١٧٤حة والسكان اخنفض املعدل على املستوى القومي من         الص

نظام ترصد وفيات  (٢٠٠٧مولود حي عام  ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٥٢,٩ إىل ١٩٩٢حي يف عام 
كانـت نـسبة   .  يف املائـة ٦٨، بنسبة اخنفاض قدرها ) وزارة الصحة والسكان - األمهات

 وذلك   يف املائة  ٧٢ ويف الوجه القبلي حوايل      املائة يف   ٦٥االخنفاض يف الوجه البحري حوايل      
نظراً للجهد املبذول يف خفض معدل وفيات األمهات وخاصة يف الوجه القبلي، كما ارتفعت           

 ٧٠خالل السنوات اخلمسة املاضية خدمات تغطية احلوامل بالرعاية الصحية حيث حصلت            
سط عدد زيارات الفحص الطـيب      كما زاد متو  .  من السيدات احلوامل على اخلدمة     يف املائة 

كما زادت عدد الوالدات الـيت تـتم حبـضور          . أثناء احلمل من زيارتني إىل أربع زيارات      
 وتقوم وزارة الصحة بتـشغيل  ٢٠٠٥ وحىت ١٩٩٠ منذ عام   يف املائة  ٨٢متخصصني بواقع   

 .ة عيادة متنقلة خلدمات رعاية األمومة وتنظيم األسرة يف املناطق احملروم٦٠٠أكثر من 

   اإلعاقةواألطفال ذو  - ألف  
  )٢٣املادة (

  التعديالت التشريعية    
 ويف ضوء املبـادئ العامـة     ٢٣٥ و ٢٣٤ملالحظات اللجنة الواردة يف الفقرتني      اً  تنفيذ  -١٧٤

التفاقية حقوق الطفل والتزام الدولة بكفالة احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية كحـق أدىن،              
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باألطفال ذوي اإلعاقة يف قانون الطفل، ومتت تقوية منظور حقـوق  متت مراجعة املواد اخلاصة   
 ٧٥فتم النص يف املـادة      ). ٢٠٠٨ لعام   ١٢٦القانون رقم   (الطفل يف تعديالت قانون الطفل      

تكفل الدولة وقاية الطفل من اإلعاقة ومن كل عمل من شـأنه اإلضـرار بـصحته                " أن   على
جتماعي، وتعمل على اختاذ التدابري الالزمة للكشف       بنموه البدين أو العقلي أو الروحي أو اال        أو

وأن تتخذ التـدابري    . املبكر على اإلعاقة، وتأهيل وتعليم وتشغيل املعاقني عند بلوغ سن العمل          
املناسبة إلسهام وسائل اإلعالم يف برامج التوعية واإلرشاد يف جمال الوقاية من اإلعاقة، والتبصري              

 ". يتهم والقائمني على رعايتهم مبا ييسر إدماجهم يف اجملتمعحبقوق األطفال املعاقني، وتوع

للطفل املعاق احلق يف التمتـع برعايـة خاصـة،          " على أن    ٧٦ومت النص يف املادة       -١٧٥
". اجتماعية صحية ونفسية، تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته يف اجملتمـع            

ق احلق يف التربية والتعليم وىف التدريب والتأهيل للطفل املعا" مكرر أن ٧٦ومت النص يف املادة    
املهين يف ذات املدارس واملعاهد ومراكز التدريب املتاحة لألطفال غري املعاقني، وذلك فيمـا              

، وىف هذه احلاالت االستثنائية تلتزم      "عدا احلاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة ونسبة اإلعاقة       
يف فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة،          الدولة بتأمني التعليم والتدريب     

حبسب األحوال، تتوافر فيها شروط حمددة عددها القانون مبا يكفل ضمان حقوق الطفل يف              
 على  ٨٦ونصت املادة   . املعاملة بكرامة ومتكينه من االعتماد على النفس واالندماج يف اجملتمع         

جهزة التعويضية واملساعدة وقطع غيارهـا،      تعفى من مجيع أنواع الضرائب والرسوم األ      "أن  
وجـاري  ". ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل الالزمة الستخدام الطفل املعاق وتأهيله         

 . ة القادمةالعمل على إدخال مكون عن اإلعاقة يف خطة الدولة اخلمسّي

 عقد اجمللس سلسلة من االجتماعات حضرها ممثلو اجملتمع املـدين واألشـخاص           و  -١٧٦
املعاقون الناشطون يف جمال حقوق املعاقني، وذلك لبحث مسودة اتفاقية األمم املتحدة حلقوق             
األشخاص املعاقني وكرامتهم، وساعدت هذه االجتماعات على بلورة موقف قوي يعـرب            

وقد شارك أشخاص مصريون من املعاقني يف صـياغة         . عن آراء األشخاص املعاقني يف مصر     
وقد صدقت  . تكاملة حلماية وتعزيز حقوق األشخاص املعوقني وكرامتهم      االتفاقية الشاملة وامل  

، وقد كان للمجلـس القـومي للطفولـة         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤مصر على االتفاقية يف     
وطنياً وإقليمياً يف بلورة وتوحيد وجهـة النظـر         اً  واألمومة بالشراكة مع اجلهات املعنية دور     

 .  وتصديق مصر عليهااملصرية يف االتفاقية، ويف دعم توقيع

كما اهتمت العديد من الربامج واجلمعيات األهلية املعنية بذوي اإلعاقة بالعالقة بني كل               -١٧٧
، واملسودات املطروحة لقانون جديد من ناحيـة وبـني          ١٩٧٥ لسنة   ٣٨من قانون التأهيل رقم     

العديد من ورش العمل    اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص املعاقني من ناحية أخرى، ومت عقد            
واملوائد املستديرة يف عدد كبري من احملافظات لنشر الوعي باالتفاقية وملناقشة التعديالت املطلوبـة              
يف القوانني ملواكبة بنود االتفاقية، شارك يف ذلك األشخاص املعاقون وأسرهم مـع اجلمعيـات               
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كما شارك أشخاص مـصريون     . ت احمللية األهلية العاملة يف اجملال وممثلو الوزارات املعنية واإلدارا       
  ).٢٠١٣-٢٠٠٤(من املعاقني يف إعداد وصياغة العقد العريب للمعاقني 

  التوعية واملناصرة والدفاع عن حقوق األطفال املعاقني    
شهدت السنوات األخرية تنامي دور القطاع األهلي يف املناصرة واملدافعة عن حقـوق               -١٧٨

كما مت تكوين عدة شبكات     . ما يتعلق حبقوق األطفال املعاقني    اً  األشخاص ذوي اإلعاقة خصوص   
   :تتألف من خنبة من العاملني باجملال وعدد من أصحاب القضية، ومنها على سبيل املثال

 مجعية متخصصة وأصحاب    ٢٠شبكة الدمج التعليمي واليت تضم ممثلني عن حوايل          •
 والتعليم، وتعمل الـشبكة     القضية وذويهم، باإلضافة إىل حكوميني معنيني بالتربية      

على دعم جهود جلنة الدمج بالوزارة واملناداة حبقوق الطفل ذي اإلعاقة يف التعليم             
 . إىل جنب مع األطفال غري ذوي اإلعاقةاً جنب

سـبتمرب  /أيلولشبكة التأهيل اجملتمعي اليت تتبىن املنحى احلقوقي، واليت شهدت يف            •
ى بعضوية خنبة من املعنيني، بدعم       أوىل خطوات تأسيسها وذلك مرة أخر      ٢٠٠٨

 .من اجمللس القومي للطفولة واألمومة

 مستخدمة تكنولوجيا املعلومات    اإلنترنتشبكة الوعي باإلعاقة اليت تشكلت عرب        •
اليت تسهل التواصل بني األفراد رغم املسافات وضيق الوقت، واليت تتـألف مـن              

موعة من أصحاب الشأن    جمموعة من املنادين حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجم       
وأولياء األمور، وتقوم الشبكة بعدة أدوار من أمهها رصد القضايا اليت تتعرض هلـا    
وسائل اإلعالم املختلفة ومتابعتها والعمل على حلها، كما تتواصل مع اإلعالميني           
وتنبيههم ألي جتاوز أو جتريح قد يأيت يف طيات كتاباهتم، كما قامـت الـشبكة               

جلامعات اخلاصة بشأن سياسات القبول هبا وما انطوت عليه مـن           مبراجعة إحدى ا  
  .متييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

الذي ينفذه اجمللـس    " برنامج أطفال يف خطر   "يقوم عدد من اجلمعيات األهلية يف       و  -١٧٩
  :األورويب بتوعية األطفال ذوي اإلعاقة وذويهم حبقوقهم، من خاللاالحتاد بالتعاون مع 

                                                                      اقية الدولية لتعزيز ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم بالتعاون                    تبسيط االتف  •
  .                             مع جمموعة من األطفال ذوي اإلعاقة

             ني احلكـوميني         املسؤول                                                     تسهيل لقاءات بني جمموعات من األطفال املعاقني وبعض          •
                             يف اخلدمات املختلفـة،وعرض     حبقوقهم                                   ني يف الوزارات املختلفة للمطالبة            املسؤول و

  .   بهم             مشاكلهم ومطال

                                                          حقوق األشخاص املعاقني يف القوانني املصرية، كما قامـت          لتغطية                   عمل دراسة شاملة     •
  .                                                                        ً بطباعة دليل للخدمات اليت تكفلها القوانني واللوائح وكيفية احلصول عليها فعلياً
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 الوعي والتعريفات والتوجهات    

غـيري املفـاهيم   تتضافر اجلهود اليت تقوم هبا اجلمعيات األهلية واجمللس واإلعـالم لت    -١٨٠
والتوجهات حنو اإلعاقة والتركيز على التوعية باجلانب احلقوقي والتنموي وقد بدأ هذا اجلهد             
يؤيت مثاره حيث يبدو بوضوح يف جهود وسائل اإلعالم بتناول قضايا اإلعاقة وتوعية اجملتمع              

راً حـول تنـاول     وقد نظم اجمللس بالتعاون مع املقرر اخلاص لإلعاقة باألمم املتحدة مؤمت          . هبا
، استعرض املؤمتر أهـم     ٢٠٠٨ يوليه/متوزوسائل اإلعالم لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة يف        

بنود االتفاقية ومناقشة صور التناول اإلعالمي احلايل لقضايا اإلعاقة وأصحاهبا وكيفية تطوير            
إلعاقة اخلطاب اإلعالمي ليعمل على تكريس التوجه احلقوقي يف التعامل مع األشخاص ذوي ا  

 وقد خرج املؤمتر باالتفاق على إعـداد        .اًوعلى تغيري نظرة الشفقة واإلحسان السائدة حالي      
  . دليل إجرائي يكون مبثابة األداة العملية املرشدة لألعمال اإلعالمية والدرامية املستقبلية

  البيانات واملعلومات    
 املستخدمة يف جمال اإلعاقة     جتدر اإلشارة يف البداية إىل أن التعريفات واملصطلحات         -١٨١

غري موحدة وتركز على جوانب العجز والقصور لدى الشخص، على الرغم مـن صـدور               
، وتعريف اتفاقية   ٢٠٠١ يف   ICFتعريف منظمة الصحة العاملية يف التصنيف الدويل للوظائف         

عنيـة  األمم املتحدة، إال أن هذه التعريفات غري معممة على املستوى الرمسي بني اجلهـات امل           
مما يترتب وجود اختالفات كبرية يف البيانات عـن         . بقضايا اإلعاقة واجلامعة للبيانات عنها    

من ناحية أخرى، فإن البيانات املتوفرة عن األطفال املعاقني  .عدد األشخاص املعوقني يف مصر 
واخلدمات املقدمة هلم قليلة وغري كافية وغري منظمة بالشكل الـذي يـسمح باسـتخدامها     

  :ستفادة منها بسهولة، ولكن هناك جهود حثيثة لتحسني هذه املعلومات منهاواال
 .املوقع اإللكتروين للمجلس القومي للطفولة واألمومة •

قواعد بيانات تنفذها املشروعات املختلفة ومنها مـشروعات برنـامج أطفـال             •
  .خطر يف

 عـدد   أدلة للخدمات املتوفرة قامت بإنتاجها العديد من اجلمعيـات األهليـة يف            •
  .احملافظات من

  الربامج واخلدمات املقدمة لألطفال املعاقني    
رغم أن اخلدمات اليت تقدم هلذه الفئة تأيت من عدة وزارات كالـصحة والتعلـيم                 -١٨٢

والتضامن االجتماعي والثقافة واإلعالم واجمللس األعلى للشباب واهليئـة العامـة للتـأمني             
زالت حمـدودة    عاقة الذين حيصلون على اخلدمات ما     الصحي، إال أن نسبة األطفال ذوي اإل      

 .  من إمجايل األطفال ذوي اإلعاقة احملتاجني للخدمات يف املائة٤تتعدى   الهناإحيث 
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وقد أمثرت اجلهود املبذولة يف رفع الوعي بالفجوة املوجودة وحجم العمل املطلوب              -١٨٣
 لألطفال ذوي اإلعاقة، لتبلغ أكثر      فقد زاد عدد اجلمعيات األهلية اليت تقدم خدمات       . لسدها

 مجعية متخصصة، كما قامت العديد من اجلمعيات األهلية بتضمني جمال اإلعاقـة             ٥٠٠من  
وتكوين شبكات للمناداة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة وحتـسني          . كأحد أهدافها 

 واخلـدمات  لربامجاوسنعرض فيما يلي   . اخلدمات احلكومية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة     
 . املختلفة املقدمة لألطفال املعاقني

 برامج الوقاية    

قامت وزارة الصحة بتنفيذ برنامج الكشف عن حاالت نقص إفراز الغدة الدرقية يف               -١٨٤
ومت تطوير بعض املستشفيات ومراكـز التـأمني        . حديثي الوالدة تدرجيياً يف مجيع احملافظات     

قوم باالكتشاف املبكر وتقدم برامج التدخل املبكـر        الصحي ومجعيات التأهيل االجتماعي لت    
وكان هلـذا الربنـامج أثـره يف        . وذلك بالتعاون مع اجلمعيات األهلية الرائدة يف هذا اجملال        

 .الكشف املبكر وختفيض معدالت اإلعاقة بني األطفال حديثي الوالدة

ر عن عدد ضخم    وقام مشروع أطفال يف خطر يف القاهرة بتمويل معمل للكشف املبك            -١٨٥
 ألف من األطفـال حـديثي       ٢٥من أمراض التمثيل الغذائي الوراثية يقدم خدماته ملا يزيد عن           

الوالدة خالل مدة املشروع، وجاري العمل على تعميم هذه الفحوصات من خالل بروتوكول             
وعمل على تأسيس معمل للكشف عن مرضني من أكثـر          . تعاون مع وزارة الصحة والسكان    

 Phenyl Ketonuria" فينايـل كيتينوريـا  "أال ومهـا  اً ثيل الغذائي الوراثية شـيوع أمراض التم
وجاري كذلك العمل على تعميم إجراء هـذه الفحوصـات          . Glactosemia" جالكتوزمييا"و

 .جلميع مواليد حمافظة اإلسكندرية

عيـة  من ناحية أخرى تزايد بشكل مطرد عدد وانتظام وتأثري الربامج اإلعالمية للتو     و  -١٨٦
مبظاهر النمو الطبيعي لألطفال مما ساهم يف الوقاية من اإلعاقة وسـاعد علـى اكتـشاف                

 . اإلعاقات يف سن مبكرة

 من  اً،التصدي ألمراض التمثيل الغذائي الوراثية اليت يتم الكشف عنها مبكر         كما يتم     -١٨٧
ـ                ربى خالل توفري أغذية خاصة وألبان مناسبة، ومثال ذلك تأسيس مطـبخ متكامـل يف ك

 ،مستشفيات األطفال بالقاهرة لتحضري وتوزيع هذه األغذية لألطفال الذين يتم تشخيـصهم           
تقدمي خدمات التدخل املبكر لتأهيل األطفال دون سن الرابعة وذلـك يف      من خالل   وكذلك  

 كما تقـوم وحـدات الوراثـة    .العديد من املراكز املتخصصة اليت أقامتها اجلمعيات األهلية 
 التابعة ملراكز البحوث واملستشفيات اجلامعية والوحدات الصحية بتقـدمي          ووحدات األطفال 

 . هذه اخلدمات وتدريب فرق العمل هبا بواسطة اجلمعيات األهلية ذات اخلربة
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 خدمات وبرامج التأهيل اجملتمعي    

 تيجيةاالسـترا  التأهيل املرتكز على اجملتمع هي       تيجيةاستراأصبح من املتفق عليه أن        -١٨٨
مثل لتخطي الفجوة الكبرية بني احتياجات األشخاص املعاقني وبني اإلمكانات واخلدمات           األ

املتاحة، ولقد شارك يف ختطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التأهيل اجملتمعي العديد من اجلهات             
 .احلكومية وغري احلكومية

 وزارة التضامن االجتماعي    

ماعي خلدمات تأهيلية متعددة مـن      على الرغم من تقدمي وزارة التضامن االجت        - ١٨٩
خالل مكاتب ومراكز التأهيل، ومؤسسات التثقيـف الفكـري ومـصانع األجهـزة             
التعويضية، ومراكز العالج الطبيعي، واحلضانات، والورش احملمية، ومؤسسات متعددي         

 يف  ١تتعدى     ال اإلعاقات املنتشرة على مستوى اجلمهورية، إال أن نسبة املستفيدين منها         
 . فقط من إمجايل املستهدفنيئةاملا

تبنت وزارة التضامن هنج التأهيل املرتكز على اجملتمع الستهداف األشخاص ذوي           و  -١٩٠
اإلعاقة وأسرهم دون شروط خاصة بالسن أو النوع أو درجة اإلعاقة، ويتم ذلك من خالل               

 ومراكز التأهيـل    املراكز املختلفة اليت تقوم بالتقييم املهين والنفسي لألشخاص ذوي اإلعاقة،         
الشامل اليت تدعم مشروعات وبرامج التأهيل املرتكز على اجملتمع الـيت تعمـل يف نطاقهـا                

وتقوم الوزارة حالياً بتفعيل اجمللس األعلى للتأهيل، حيث مت حتديد أعـضائه مـن              . اجلغرايف
  .اخلرباء والناشطني ويتم العمل على حتديد مسؤولياته وأدواره يف املرحلة احلالية

 وزارة الصحة والسكان    

قامت وزارة الصحة والسكان بتنفيذ عدد حمدود من مشروعات التأهيل املرتكز على       -١٩١
ويعمل اجمللس القومي للطفولة واألمومة     . اجملتمع مستفيدة من مراكز رعاية األمومة والطفولة      

 تقـدم فيهـا     يف الوقت احلايل، من خالل برنامج أطفال يف خطر، على زيادة املناطق الـيت             
خدمات التأهيل املرتكز على اجملتمع، ويشمل ذلك التشبيك مع الوحدات الصحية املوجودة            
يف منطقة تنفيذ املشروع، واليت تشمل قرى جبميع حمافظات الصعيد وبعض القرى يف الوجه              

 . قرية ومركز٣٢البحري، بعدد إمجايل 

ة وأجهزة  وجلسات تأهيليّ ) احيدوائي وجر (تقدم وزارة الصحة خدماهتا العالجية      و  -١٩٢
تعويضية لألطفال غري املؤمن عليهم من خالل نظام العالج على نفقة الدولة، وإن كان هذا               

 .النظام بالقطع ال يستطيع تلبية كافة احتياجات غالبية هؤالء األطفال
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 اهليئة العامة للتأمني الصحي    

 يف مدارس التعليم العام ومـدارس       تقدم برامج تدريبية خمتلفة ألولياء أمور الطالب        -١٩٣
التربية اخلاصة، كما تستعني بأسر التالميذ يف مدارس التعليم العام يف نشر املعلومات التثقيفية              

. الصحية، وتوفر برامج لتدريب بعض األسر على استخدام األجهزة التعويـضية وصـيانتها            
 واملدرسني  ١ ٧٧٤لصحيات   والزائرات ا  ٦٦٠قامت اهليئة بتدريب أعداداً من األطباء        وقد
وال تغطـي خـدمات التـأمني       .  الستخدام استمارات الكشف املبكر عن اإلعاقة      ١ ٢١٩

الصحي األطفال املعاقني غري امللحقني باملدارس والذين يشكلون النسبة األكرب خاصـة مـن      
 .حاالت اإلعاقة الذهنية والشديدة واملركبة

 القطاع األهلي    

معيات األهلية بتنفيذ برامج ومشروعات للتأهيل املرتكز علـى         تقوم العديد من اجل     -١٩٤
 حمافظة، وقد قامت اجلمعيات بتطوير أنشطتها وبراجمها حبيث ميكنها مـن     ١١اجملتمع يف حنو    

كما تقوم اجلمعيات األهلية بتصميم وتنفيذ بـرامج      . تنفيذ برامج التأهيل املرتكز على اجملتمع     
لني يف اجملال من خمتلف التخصصات، ومقدمي الرعاية هلـم،          تدريبية متعددة املستويات للعام   

كما تقدم كـثري مـن      . وألطباء األطفال، واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني     
اجلمعيات برامج تدريبية ألولياء األمور هتدف ملساندهتم ومساعدهتم على تقبل اإلعاقة لدى            

وقد كان هلذه اجلهـود أثـر      . بناء من ذوي اإلعاقة   أبنائهم ولرفع كفاءاهتم يف التعامل مع األ      
عظيم، إذ قام العديد من أولياء األمور بتشكيل جمموعات مساندة للـدفاع عـن حقـوق                

 . ويف جذب االنتباه ملشكالهتم ولدور اجملتمع يف مساندهتماً األشخاص ذوي اإلعاقة عموم

 اجمللس القومي للطفولة واألمومة    

 برامج متعددة لتدريب الكوادر العاملة مع األطفال املعـاقني مـن            قام اجمللس بتنفيذ    -١٩٥
األطباء واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني والتربويني واإلداريني على قضايا حقوق الطفل          

يف التخصصات املختلفة   اً   متدرب ٤ ٠٠٠الصحية مع التركيز على الطفل املعاق، فتم تدريب         
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٣يف مجيع احملافظات يف الفترة 

 على رأسها معـايري اجلـودة بالنـسبة         تيجيةاستراالعمل على صياغة    اً  جيري حالي و  -١٩٦
للخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة هبدف اخلروج مبقترح ميكن استخدامه لتوجيـه            

 .السياسات اخلاصة مبثل هذه اخلدمات

يـه اجمللـس    ، والذي يشرف عل   )٢٠٠٨-٢٠٠٦" (أطفال يف خطر  "ويركز برنامج     -١٩٧
األورويب، على املناطق األكثر احتياجاً ويستهدف      االحتاد  القومي للطفولة واألمومة بتمويل من      

من خالل اجلمعيات أهلية ومجعيات التنمية احمللية األطفال ذوي اإلعاقة أو من هـم يف خطـر        
 .عيدمنها باإلضافة إىل أسرهم وجمتمعاهتم اليت تفتقد خلدمات اإلعاقة يف حمافظات الص
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" مكتب شكاوى اجمللس القومي للطفولة واألمومة     "ويتم توفري اخلدمات من خالل        -١٩٨
، حيث قام اجمللـس بإنـشاء مكتـب للـشكاوى           "جلنة القرار الفين يف عالج األطفال     "و

، اهتماماً منه باحتياجات األطفال وذلك بالتعاون مع العديد من اجلهات، للعمل            ٢٠٠١ عام
أمـا  .  من خالل التعاون مع كافة الوزارات ومنظمات اجملتمع املدين      على تيسري حل املشاكل   

 فتنظر يف احلاالت الطبية اليت ترد ملكتب الشكاوى         )جلنة املساعدات الطبية  (جلنة اإلقرار الفين    
 أو احلاالت الطبية املقدمة خلط جندة الطفـل         ٠٨٠٠٦٦٦٨٨٨٨حاالت اخلط الساخن     أو

لغـري  أيـضاً   ألطفال املطبق عليهم مظلة التأمني الصحي و      ، وتقدم اخلدمة اجملانية ل    ١٦٠٠٠
 ١وتلقي اخلط يف الفترة مـن       . مني وليس لديهم بطاقات للتأمني الصحي     أاملتمتعني خبدمة الت  

  .مكاملة ٢٩ ٥٧٠ ،٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ إىل ٢٠٠٦مارس /آذار

  اجلامعات    
 التفرغ الكامل، وذلك    تقدم بعض الكليات برامج تدريبية مستحدثة ال تشترط فيها          -١٩٩

هبدف توسيع دائرة املستفيدين، منها الدورات اليت ينفذها مركز اإلرشاد النفسي التابع لكلية             
التربية جامعة عني مشس يف جمال التوحد، إذ يقدم دبلوم مهين متخصص يهـدف إلعـداد                

 .كوادر للعمل مع هذه الفئة

اية ذوي االحتياجـات اخلاصـة      كما أنشأت إحدى اجلامعات األهلية مركزاً لرع        -٢٠٠
كوحدة ذات طابع خاص له االستقالل الفين واإلداري واملايل، وهو مركز متخصص رائـد              

 اجلامعات املصرية يقدم اخلدمات الطبية والتعليمية املتكاملة لكافة أنواع اإلعاقة           ىعلى مستو 
يتعاون مع مجعيـة    ويقوم بإجراء البحوث وينظم الدورات التدريبية والندوات واملؤمترات، و        

أهلية متخصصة لتخريج دفعات من املدرسني املساندين لتدعيم ومـساندة األطفـال ذوي             
العاملي للعالج الوظيفي إلنشاء أول درجـة       االحتاد  صعوبات التعلم يف املدارس، ويتعاون مع       

كما يتعاون مع وزارة التضامن االجتمـاعي يف تقـدمي          . دبلوم يف العالج الوظيفي يف مصر     
  .وض ومشروعات صغرية لألشخاص ذوي اإلعاقات وأسرهمقر

  اخلدمات والربامج التعليمية    
رغم احملاوالت اليت تقوم هبا وزارة التربية والتعليم لتوفري خدماهتا لألطفال املعـاقني               -٢٠١

 الصمم وضعف السمع، وضعف     :من خالل مدارس لثالثة أنواع من اإلعاقات وهي حتديداً        
ي، واإلعاقات الذهنية البسيطة، إال أن هناك فجوة كمية ونوعية هائلة           البصر والكف البصر  

، فإن عدد مدارس    ٢٠٠٥فطبقاً إلحصاء وزارة التربية والتعليم يف       . يف تعليم األطفال املعاقني   
 وذلـك   ٣٦ ٨٠٨يتعـدى    ال مدرسة وعدد من يقدم هلم اخلدمة        ٨٠٤التربية اخلاصة هو    

  .فال املعاقني يف سن التعليم فقط من األط يف املائة١,٤٨ ميثل
ومبقارنة نسب التغطية للخدمات التعليمية لألطفال املعاقني وغري املعاقني جند أن نسب              -٢٠٢

، بينمـا    يف املائة  ٧٣تغطية اخلدمة التعليمية لألطفال يف اجملتمع حىت سن الثامنة عشر تصل إىل             
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 ، فقـط   يف املائة  ١,١ عام تبلغ    ١٨ن  نسبة التغطية للخدمات التعليمية لألطفال املعاقني حىت س       
 طفـل، بينمـا     ٤٥٤وأن نسبة عدد املدارس إىل تعداد األطفال غري املعاقني هي مدرسة لكل             

 طفل يف حالة األطفال املعاقني، ويشكل       ٤٤ ٨٥٠تنخفض النسبة إىل مدرسة متخصصة لكل       
لتحاق الطالب املعاقني   كما أن فرص ا   . هذا حرماناً شديداً هلؤالء األطفال من حقهم يف التعليم        

بالتعليم العايل حمدودة للغاية فعملياً ال يلتحق الطالب الصم بالتعليم العايل ويلتحـق الطـالب               
  . املعاقني حركياً واملكفوفني بكليات حمدودة مما يشكل انتهاكاً خطرياً حلقهم يف التعليم

بالتعاون مع مجعية الرعايـة  وقد بدأت الوزارة برناجماً لتطوير مدارس التربية الفكرية      -٢٠٣
 الـذي  اإلمجـايل مدرسة يف القاهرة كخطوة أوىل من العدد        ) ١٤(املتكاملة حيث مت تطوير     

  .  مدرسة على مستوى اجلمهورية٤٢٩ يبلغ
 ٢٠٠٣كما مت تطوير مشروعات وجتارب التعليم الدجمي، ففي الفتـرة مـا بـني                 -٢٠٤

الفين قامت عليه مجعيتني أهليتني من أنـشط        للدعم  اً  يب مشروع واألوراالحتاد   مّول   ٢٠٠٨و
، هبدف إنشاء بيئة    ١٩٩٨اجلمعيات يف اجملال كاستكمال لتجربة استطالعية بدأت منذ عام          

 ١٥ مدرسة ابتدائيـة و    ١٥وكان من نتائج العمل تطوير العملية التعليمية يف         . تعليمية داجمة 
 طفل ذوي إعاقـة،     ٣٠٠كثر من   حضانة يف حمافظات القاهرة واإلسكندرية واملنيا، ودمج أ       

 مدرس على التعليم الدامج، ومت تشكيل مجعيتني معظـم  ٣٠٠باإلضافة إىل تدريب أكثر من  
. وأخرى يف القـاهرة   , أعضاؤمها من أولياء األمور، إضافة إىل شبكة للدمج التعليمي يف املنيا          

 املرحلة االبتدائية تراعي    دراسية لألطفال املعاقني يف   اً  كما أصدرت وزارة التربية والتعليم كتب     
  .احتياجاهتم وتؤهلهم وحتترم كرامتهم

على مستوى السياسات، كان لنجاح هذا املشروع أثره اهلام، إذ أعلن التعليم            و  - ٢٠٥
 ٢٠٠٦ رئيسية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقات يف اخلطاب الرئاسي عام تيجيةاسترا يالدجم

). احلـزب احلـاكم   (وطين الـدميقراطي    حول إصالحات التعليم، ويف سياسة احلزب ال      
ولني مـن   ؤ بعضوية مس  ٢٠٠٨وتشكلت جلنة الدمج داخل وزارة التربية والتعليم عام         

الوزارة وممثلني من اجملتمع املدين واجلمعيات األهلية العاملة يف اجملال، وأعلنـت اخلطـة              
وي ضـمن   ، واليت حتت  ٢٠١٢- ٢٠٠٧ة إلصالح التعليم ما قبل اجلامعي       القومية اخلمسيّ 
  .عن الدمجاً براجمها برناجم

كما تزايد عدد املدارس اخلاصة اليت تراعي توفري اخلدمات الداعمة الحتياجات             - ٢٠٦
التالميذ من خالل املعلم واملعلم املساند داخل الفصل، وتيسري املـشاركة يف نـشاطات          

 إطار املنهج   الفصل املختلفة، وتطويع املنهج مبا يناسب حاجة التلميذ ذي اإلعاقة ضمن          
العام، وقياس أداء التالميذ بانتظام وتعديل برنامج التعليم الفـردي لـضمان النجـاح              
واستمراره، وإتاحة كل الفرص للتالميذ ذوي اإلعاقة لاللتحاق باألنشطة املدرسية كفرق 

  .الرياضة والتمثيل واملوسيقى
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علم يف بعض املراكز    ة لألطفال الذين لديهم صعوبات ت     صوقد بدأ تقدمي خدمات خا      -٢٠٧
األهلية، ومنها القياس والتقييم النفسي والتعليمي وخدمات املساندة التعليمية، باإلضـافة إىل            
تدريب املعلمني املساندين للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة يف مدارس الدمج وكذلك توعية             

  . مدرسي املدارس النظامية بطرق التعامل مع الفروق الفردية داخل الفصل

  الربامج التروحيية والثقافية    
 اخلاصة واليت   وملبياداأل الذهنية بشكل منتظم يف دورات        اإلعاقة و األطفال ذو  يشارك  -٢٠٨

تعقد على املستويني اإلقليمي والدويل وحصدهم للعديد من امليداليات الذهبيـة والفـضية             
ويـشاركون  ). ية ميدال ٤٧   إمجاالً ٢٠٠٧ بكني   وليمبيادأكان نصيب مصر يف     (والربونزية  

حتاد رياضات املعاقني والـيت     ا يف األنشطة واملسابقات الرياضية املنتظمة اليت ينظمها         كذلك
  .تؤهلهم فيما بعد للمشاركة يف البطوالت العاملية والدورات األوليمبية

مت فتح املزيد من مراكز الشباب أمام األطفال والشباب املعاقني ملمارسة األنـشطة             و  -٢٠٩
 واألنشطة التروحيية املناسبة تفعيالً للقرارات الوزارية هبذا اخلصوص، ويتم يف نفـس        الرياضية

اإلطار العمل على تدريب العاملني هبذه املراكز على ختطيط وتنفيذ أنشطة داجمـة بداخلـها               
والترويج هلا إذ ال تزال نسبة مراكز الشباب اليت تتيح فرصاً مناسبة ملمارسة األطفال املعاقني               

ومن األنشطة األخـرى إتاحـة      ).  فقط  يف املائة  ٢يف حدود   (طة مناسبة هلم قليلة جداً      ألنش
لألطفـال  )  مجعية الرعاية املتكاملة   -مكتبات سوزان مبارك    (بعض مكتبات األطفال العامة     

  .املعاقني حركياً وبصرياً

  التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية    
 اليت تقوم بتمويل اخلدمات اخلاصة بقضايا اإلعاقة      حتسن التعاون بني اجلهات العديدة      -٢١٠

مثل الدولة ممثلة يف الوزارات ذات الصلة كالصحة والتربية والتعليم والتضامن االجتمـاعي             
واجمللس القومي للطفولة واألمومة، واجلمعيات األهلية ومنظمات متويليـة دوليـة كالبنـك          

، كـذلك التعـاون يف      )ركات الكـربى  كالش(األورويب والقطاع اخلاص    االحتاد  الدويل، و 
مشروع املبادرات الذي أشرفت عليه وزارة التضامن االجتماعي وموله البنك الـدويل، ويف             

السابق اإلشارة إليه والذي يشرف عليه اجمللس القـومي للطفولـة           "برنامج أطفال يف خطر   "
 التنسيق للجهـود يف     ويأيت هذا . األورويباالحتاد  واألمومة وتنفذه مجعيات أهلية بتمويل من       

  . حماولة لسد الفجوة بني االحتياجات واخلدمات املتاحة

  التحديات    
رغم اجلهود املتزايدة ما يزال هناك العديد من جوانب القصور املهمة الـيت ينبغـي                 -٢١١

  :التصدي هلا والفجوات اليت جيب تغطيتها ومن أمهها
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 القومية ملواجهة   تيجيةاالستراوير   بالدولة على تبين وتط    املسؤولةاتفاق اجلهات        عدم   •
اإلعاقة وتفعيلها بشكل تنفيذي تشاركي حمدد اخلطوات واألدوار، يعطي اإلعاقـة     

 وشيوع النظرة اخلريية للتعامل مع هذه الفئة يف اجملتمع بدالً           ،أولوية يف إطار التنمية   
 .من نظرة حقوقية حتقق املساواة وتكافؤ الفرص لتقدمي اخلدمات

                                                                         بيانات دقيقة تقدم معلومات وافية عن حجم املشكلة وأنواع اإلعاقة،                   قواعد     غياب •
  .                                                        واخلدمات املقدمة وكيفية الوصول إليها ومدى فاعليتها وتأثريها

                                                                            نقص عدد األفراد املؤهلني بكافة ختصصاهتم للتعامل مع حاالت اإلعاقة، ونقـص             •
              والتغطيـة                                    إضافة إىل تدين مستوى اجلـودة       ،                                  وعدم تعميم برامج التدريب اجليدة    

                                                                    ً           بالنسبة للخدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة خاصة من الفئات األكثر حرماناً           
                  وذلك بسبب قلـة      )                                                             األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الشديدة واإلعاقة املتعددة        (

                                                                              إمكانات وزارة التضامن االجتماعي من ناحية وإحجام اجلمعيات األهليـة عـن            
  .            ناحية أخرى                           العمل يف هذا اجملال لصعوبته من

 اإلعاقة حبيث   ياالحتياج لالتفاق على معايري جودة للخدمات املقدمة لألطفال ذو         •
تراعى احلد األدىن من الشروط املطلوبة إلنشاء وإدارة هذه اخلدمات ووضع نظام            

 .لضمان اجلودة

 اإلعاقة يف كافة اجملاالت اليت      ي لتضمني حقوق واحتياجات األطفال ذو     االحتياج •
  .)خلإ ،الصحة، التعليم، الثقافة، العمل(ال بصورة عامة ختص األطف

  الصحة واخلدمات الصحية  - باء 
  )٢٤املادة (

واجهت مصر خالل السنوات املاضية العديد من التحديات، كان يف مقدمتها إعادة              -٢١٢
هيكلة الرعاية الصحية مبا يتناسب مع متطلبات العصر والزيادة السكانية، والتغري يف خريطـة     

 من الرعاية الصحية يف مصر، وقـد شـهدت           يف املائة  ٧٠وتوفر الدولة أكثر من     . األمراض
يف املؤشرات الصحية الرئيسية يف مصر، حيث تـشري إىل ارتفـاع            اً  السنوات األخرية تطور  

تقديرات البقاء على قيد احلياة بالنسبة لإلناث والذكور خالل اخلمـس سـنوات املاضـية               
 سـنة  ٦٦,٧ والـذكور مـن   ٢٠٠٥ عـام   ٧٣,٥ إىل   ٢٠٠٠  سنة عام  ٧١لإلناث من   (

  .)٤()٢٠٠٥ سنة ٦٩,٨ إىل ٢٠٠٠ عام
وتواجه الرعاية الصحية يف مصر حتديات لعل من أمهها ما يتصل باإلنفـاق علـى                 -٢١٣
 ٥,٨إىل موازنات الدولة املخصصة للرعاية الصحية، فإهنا تصل إىل حوايل           استناداً   و ،الصحة

__________ 

 .٢٠٠٦بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء  )٤(
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 من الدخل القومي، وهذا يعين يف املائة ١,٨لدولة السنوية، وتقدر حبوايل  من موازنة ا   يف املائة 
أن معدل إنفاق الدولة على الصحة غري كاف مقارنة بإنفاق الفرد على الصحة حيث تـشري         
املؤشرات يف تقارير البنك الدويل إىل أن معدل إنفاق الفرد الشخصي على الصحة يصل إىل               

ة يف القطاع يف الفترة     وقد بلغت االستثمارات الكليّ   . اق الصحي  من إمجايل اإلنف    يف املائة  ٦٢
 مليار جنيه من خالل     ٢٦,١ مليار جنيه، منها     ٣٣,٢ حنو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧-١٩٨١/١٩٨٢

وبلغـت  .  مليار جنيه من خالل القطـاع اخلـاص  ٧,١اجلهاز احلكومي واهليئات العامة، و  
 ٣٥٠ر جنيه مقابل حنـو       مليا ٢,٧٥ حنو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧استثمارات قطاع الصحة يف عام      

سنوياً من إمجايل الناتج احمللـى        يف املائة  ٣,٧وتنفق مصر    .١٩٨١/١٩٨٢مليون جنيه عام    
  . يتحملها املواطن والباقي من موارد الدولةيف املائة ٢,٢على الصحة، منها 

يبني الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادر          و  -٢١٤
من املؤشرات الصحية الصادرة عن وزارة الـصحة        اً  ، بعض ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول يف  

  :٢٠٠٦والسكان يف 
ـ  ٨٣١عدد املستشفيات العامة واملركزيـة            إمجايل   • ا املستـشفيات القرويـة     ، أم

 .عددها فيصل

 سرير منـهم    ١٥٢ ١٣٤إمجايل عدد األسرة مبستشفيات وزارة الصحة والسكان         •
ة وزارة الـصحة    أسـرّ  ٧٨ ٨٩٤ القطاع اخلـاص،  ة مستشفيات    أسرّ ٢٦٣٠٧

 ٢٩ ٤٨٦ة اجلهات التابعة لوزارة الصحة والـسكان و        أسرّ ١٧ ٤٤٧والسكان،  
 .ة وزارات أخريأسّر

ة التابعة لوزارة الصحة والسكان حسب التخـصص        إمجايل الوحدات ذات األسرّ    •
 سرير يف مستشفيات    ٧٢٨ وحدة و  ١٧ سرير، منهم    ٧٨ ٨٩٤ وحدة و  ١ ١٨٤
  .دة واألطفالالوال

                        آالف مـن الـسكان،        ١٠        لكل       ٦,٦٨         مبعدل     ٤٨    ١١١    ون         ّ   البشريّ عدد األطباء  •
   .               آالف من السكان  ١٠      لكل      ١٣,٧٥       مبعدل   ٩٩    ٠٢٢              وهيئة التمريض 

 أمراض سوء التغذية     

متثل مشكلة سوء التغذية بالربوتني والطاقة يف مصر إحدى مشكالت سوء التغذيـة               -٢١٥
كما . ل الطفل بالنسبة لسنه ووزنه ويؤدي إىل التقزم واهلزال        املرضية وينعكس ذلك على طو    

تشكل حاالت نقص العناصر الغذائية الدقيقة هتديداً للصحة اجليدة لألطفال يف مصر وهناك             
ثالثة حاالت نقص تعترب مدعاة للقلق بصفة خاصة وهي نقص اليود واحلديـد وفيتـامني أ                

 التقديرات فإن كثرياً من صغار األطفال يعانون        وحسب. واآلثار السلبية اخلطرية هلذا النقص    
نقصاً يف فيتامني أ، غري أن الربنامج التكميلي الذي تبنته وزارة الصحة والـسكان وطبقـاً                
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  يف املائـة   ٩٤ من األطفال يف سن ستة أشهر و        يف املائة  ٩٦ قد أفاد أن     ٢٠٠٠لتقريرها عام   
 .لية من فيتامني أ شهر قد أعطيت هلم جرعة تكمي١٨من األطفال يف سن 

 ١٩٩٨، وحبلـول عـام   ١٩٩٦وقد بدأت مصر برناجماً ملعاجلة امللح باليود يف عام       -٢١٦
 من ملح الطعام الذي يباع يف األسواق معاجل          يف املائة  ٩٤أفادت وزارة الصحة والسكان أن      

جـداً   اًزال منخفـض    استخدام ملح الطعام املعاجل باليود يف املنازل ما        ىأن مستو  الباليود إ 
 ٧٨ الوال يستخدم امللح املعاجل بـاليود إ  . توعية عامة مبزايا هذا امللح     إىل   احلاجة إىل   يشري مما

املسح الـسكاين   ( من األسر املعيشة على الصعيد الوطين وتقل هذه النسبة يف الريف             يف املائة 
  .)٢٠٠٥ الصحي ملصر

  ٢ شكلال
  ة لألطفال دون اخلامسةنقص الربوتني املولد للطاق - مؤشرات سوء التغذية

)٢٠٠٥-١٩٩٢(  

   .    ٢٠٠٥-    ١٩٩٢                               املسح السكاين الصحي ملصر للفترة  :     املصدر

من أهم املشاكل الـصحية للطفـل       ) األنيميا(فقر الدم الناجم عن نقص احلديد       و  -٢١٧
 أن طفل من بـني      ٢٠٠٥املصري خاصة الفتيات، حيث أظهر املسح السكاين الصحي لعام          

 من األطفال يعاين من أنيميا حادة        يف املائة  ١وأن  . ة ما من األنيميا   كل طفلني يعاين من درج    
وأن حوايل طفل من بني كل مخسة أطفال لديه أنيميا متوسطة وأن إصابة األطفال باألنيميـا   

وقـد ارتفعـت   ).  على الترتيب  يف املائة  ٤٤ و  يف املائة  ٥١(يف الريف أكثر منها عن احلضر       
 ٢٠٠٠ عـام     يف املائة  ٣٠,٣األطفال أقل من مخس سنوات من       نسبة اإلصابة باألنيميا بني     

 ٢٠٠٠ عـام     يف املائة  ٢٨، وكذلك األمر بني اإلناث واليافعني من        ٢٠٠٥ عام   ٤٨,٥ إىل
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كما ارتفعت نسبة األنيميا بني السيدات يف سـن اإلجنـاب           . ٢٠٠٥ عام    يف املائة  ٣٦ إىل
 .٢٠٠٥ عام  يف املائة٣٩ إىل ٢٠٠٠  عام يف املائة٢٨ من

وتقوم الوزارة مبكافحة األنيميا من خالل التوسع يف برنامج مكافحة أنيميا نقـص               -٢١٨
احلديد بني طلبة املدارس اإلعدادية والثانوية بإعطاء أقراص حديد أسبوعية، عقـد نـدوات              
للتثقيف الصحي والغذائي، تشجيع الرضاعة الطبيعية والتدريب على كيفية إدخال األغذيـة            

فية إعداد الوجبات املتوازنة كما يتم التوعية بأمهية مراعاة النظافة يف اإلعـداد             التكميلية وكي 
يطبق يف مجيـع    اً  وتقدم هيئة التأمني الصحي برناجم    . للقضاء على األمراض املعدية والطفيلية    

حمافظات مصر لوقاية النشء من األنيميا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية             
يث يتم تقدمي خدمات وقائية وعالجية من خالل عقد ندوات للتثقيف الغـذائي             والتعليم ح 

 . والصحي وصرف العالج الالزم وتوزيع كتيبات وبوسترات لزيادة الوعي باملظلة التأمينية

وقد قام مشروع حتسني مستوى معيشة األطفال بطره وحلوان الذي ينفذه اجمللـس               -٢١٩
خالل عامني، وتـنظم     ٨ ٤٠٠ ٠٠٠ وبلغت امليزانية بالتعاون مع شركة أمسنت السويس،      

معسكرات بيئية يتم فيها توزيع شنط صحية على األطفال تتضمن ملح بـاليود وصـابون               
ين وفرشاة أسنان ومعجون أسنان ولوفة طبية ومطهر لشعر الرأس،          ركربيت وصابون جليس  

م ندوات عن التغذيـة   كما يتم تنظي  . وتدور مناقشة مع األطفال حول أمهية حمتويات الشنطة       
السليمة والنظافة الشخصية وأنفلونزا الطيور، وقد قام األطفال بترمجة هـذه األنـشطة إىل              

 معوق، ويهـدف    ٣٧ تلميذ منهم    ١ ٤٧٧وقد استفاد من هذه األنشطة      . مسرح للعرائس 
 .اجمللس إىل تعميم هذه األنشطة على مجيع املدارس يف األحياء الفقرية

 خدمات صحية أولية من خالل نظام طب األسرة والذي يعد أساسـاً   وتقدم الدولة   -٢٢٠
للتأمني الصحي الشامل واملوحد، ويهدف إىل تقدمي جمموعة اخلدمات األساسية مع تطـوير             
وجتديد هذه اخلدمات عرب التعرف على مشاكل اجملتمع الصحية وتقدمي احللول املناسبة هلا مبا              

وقد بدأ تطبيق هذا النظام يف .  من احلاالت يف املائة٩٠ إىل٨٠يؤدى إىل حل مشكلة حنو من  
 أسـرة  ٥٠٠ حمافظة من خالل عدد من الوحدات الصحية باحملافظات بواقع طبيب لكل     ١٩

 من اخلدمات الصحية بأقرب وحـدة        يف املائة  ٧٠يف مربع سكىن حبيث حتصل األسرة على        
 واخلدمات الصحية األوليـة     صحية، وهى يف الغالب خدمات وقائية تبدأ بتطعيمات األطفال        

والدواء ورعاية األمومة والطفولة وتنظيم األسرة والتحاليل املعملية حبيث يصبح لكل أسـرة             
 الوراثي هلا وذلك متهيداً ملد مظلة التأمني الصحي لكـل           يسجل طيب مدون به التاريخ املرض     

  .مواطن على أرض مصر خالل مخس سنوات

  التأمني الصحي    
لة من خالل هذه اهليئة العديد من اخلدمات مثل خدمات التأمني الصحي            تقدم الدو   -٢٢١

على طالب املدارس، حيث يتم تغطية مجيع طالب املدارس يف كافة حمافظـات اجلمهوريـة     
 ٧ ٨٢٩مليون، مـن خـالل       ١٧ ٢٩٣ وعددهم   ١٩٩٢ لسنة   ٩٩للقانون  اً  بالكامل وفق 



CRC/C/EGY/3-4 

73 GE.10-41244 

مة أخصائي واستشاري، وتكلفـة      عيادة شاملة للطالب كخد    ٣١٤عيادة داخل املدارس و   
مسامهة من  اً  مصرياً  اثين عشر جنيه   إىل   الفرد أربعة جنيهات مصري اشتراك سنوي، باإلضافة      

 مع إعفـاء الطلبـة   ى باإلضافة إىل ثلث مثن الدواء خارج املستشفاً،الدولة لكل طالب سنوي 
 .  األمراض املزمنةىمرض

ـ  إىل   وقد متت إضافة شرحية املواليد      -٢٢٢  تـشرين   ١مـن   اً  أمني الـصحي اعتبـار    الت
  الذي أتاح للمواليد من سن يـوم     ١٩٩٧ لسنة   ٣٨٠ بالقرار الوزاري    ١٩٩٧أكتوبر  /األول
دخول التأمني الصحي نظري طابع تأمني صحي فئـة مخـسة           اً  سن ستة سنوات اختياري   إىل  

 إىل  لكل كشف طيب باإلضـافة    اً  جنيهات كاشتراك سنوي، حيث يدفع الطفل مخسون قرش       
ثلث مثن الوصفات الطبية يف احلاالت العادية، كذلك عالج األمراض املزمنـة وخـدمات              

مليون طفل   ١٠ ٦٥١اإلحالة اجملانية للمستشفيات، حيث بلغ عدد املؤمن عليهم من املواليد           
 . ٢٠٠٦ إلحصائيات وذلك طبقاً

 الـصحية،   وتركز خدمات التأمني داخل املدرسة اهتمامها على اإلجراءات الوقائية          -٢٢٣
وتوفري خدمات الفحص الطيب اإلكلينيكي واملعملي والتطعيمات طبقـاً للفئـة العمريـة،             
وخدمات الترصد الكتشاف حاالت األمراض النفسية والعصبية واألمراض اخللقية، وخدمة          
الطلبة املعاقني وتشمل اإلعاقة الفكرية أو البصرية أو الـسمعية أو التخاطـب أو اإلعاقـة                

كما يشارك التـأمني    . ا يشرف التأمني الصحي املدرسي على التغذية املدرسية       احلركية، كم 
الصحي يف القوافل الطبية اليت نظمتها وزارة الصحة والسكان لذوي اإلعاقـات مبـشاركة              

  .العام للجمعيات األهلية العاملة يف هذه اجملاالتاالحتاد عيادات التأمني الصحي و
دمات التأمني الصحي املدرسي تتمثل يف عدم وجـود  لعل أهم التحديات اخلاصة خب     -٢٢٤

توعية كافية باحلقوق التأمينية لطالب املدارس كأماكن تقدمي اخلدمـة، احلقـوق التأمينيـة              
اخلدمة، كما أن أطباء الوحدات الريفية ينقصهم التدريب إضافة إىل قلـة عـددهم               وتكلفة

 ). املسافةطبيب واحد لكل القرى التابعة للوحدة الصحية رغم بعد(

  الربنامج القومي لرعاية األطفال حديثي الوالدة    
زالت وفيات األطفال حديثي الوالدة حتتل شرحية كبرية من وفيـات األطفـال              ما  -٢٢٥

خالل العام األول من العمر مما دعا وزارة الصحة والسكان أن تويل عناية أكرب هلذا الربنامج                
ياة الطفل والعمـل علـى التوسـع يف املفهـوم           الذي يعترب من أهم برامج احلفاظ على ح       

حيث تبدأ الرعايـة    ) ما حول الوالدة  ( واألهداف وبالتايل األداء ليشمل فترة       تيجيةاالستراو
للجنني وتدريب الفريق الصحي على إجراءات اإلفاقة ورعاية الطفل الوليد وتوفري الوحدات            

  .اخلطرية والعاجلة حلديثي الوالدةاملتخصصة للعناية املركزة للتعامل مع املشاكل الصحية 
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  الربنامج املوسع للتطعيمات    
يعترب التطعيم حق لكل طفل وواجب على األسرة واجملتمع حيث يعترب التطعيم أقوى               -٢٢٦

وسيلة دفاعية ضد أمراض الطفولة اخلطرية اليت تعصف حبياة األطفال ويتم تطعيم كل طفـل               
ن عمره ضد األمراض التسعة املستهدفة بالتطعيم مـع         بالطعوم اإلجبارية خالل العام األول م     

  . بعض اجلرعات املنشطة خالل العام الثاين من عمره حسب جدول زمين
ضد الدرن الرئوي والـدفترييا والـسعال       اً  وقد زادت نسبة األطفال احملصنني متام       -٢٢٧

ة العمرية من   التيتانوس وشلل األطفال واحلصبة، حيث بلغت نسبة األطفال يف الفئ         والديكي  
 ،)٥(٢٠٠٦يف عـام     يف املائـة     ٨٨,٧ شهراً الذين حصلوا على كافة التطعيمات        ٢٣-١٢

ويرجع ذلك إىل النجاح الذي حققه الربنامج املوسع للتطعيمات مما أدى إىل خفض نـسب               
وقد ارتفعـت   . اإلصابة باألمراض املستهدفة واستئصال مرض شلل األطفال هنائياً من مصر         

 باجلرعة الثالثة ضد مرض شلل األطفال والكبـدي ب   ٢٠٠٦بالتطعيمات عام   نسبة التغطية   
،  يف املائـة   ٩٥ إىل أكثـر مـن       MMRوبالتطعيم الثالثي وكذلك بالنسبة للحصبة وتطعيم       

كما اخنفضت  . وتستهدف احلمالت املناطق العشوائية والريفية احملرومة واحملافظات احلدودية       
 حالـة يف عـام      ٤ ٥٩٧ حالة مـن     ٩٥٣ إىل   ٢٠٠٦حاالت اإلصابة باحلصبة خالل عام      

 ٣٢١ مـن    ٢٠٠٦ حالة عام    ٤٦كما اخنفض عدد حاالت التيتانوس الوليدي إىل        . ٢٠٠٠
اإلعالن على القضاء على مرض التيتانوس الوليدي يف مـصر  اً وسيتم قريب. ٢٠٠٠حالة عام   

  .السكانمن قبل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف باالشتراك مع وزارة الصحة و

الربنامج القومي للكشف املبكر عن مرض نقص هرمون الغـدة الدرقيـة عنـد األطفـال                    
  الوالدة حديثي
أحد الربامج الصحية اهلامة حيث إن كثري من األمراض الوراثية واخللقية تنـشأ               - ٢٢٨

يعين أن حييا الطفـل     اً  أثناء تكون اجلنني داخل رحم األم والتغلب عليها وعالجها مبكر         
 تغطية مجيع احملافظات ومت ٢٠٠٠أبريل /نيسان تنفيذ الربنامج اعتباراً من أبد   وقد.اًمسلي

  .٢٠٠٣بنهاية عام 

  برنامج الرعاية املتكاملة للطفل املريض    
تركزت اجلهود يف رعاية األطفال دون اخلامسة من العمر يف عقد التسعينات حيث               -٢٢٩

م ملح الطعام باليود، وتقدمي جرعات تدعيميـه        تدعي(أضيف برنامج تدعيم املغذيات الدقيقة      
ومن أجـل  . ، واكتشاف نقص هرمون الغدة الدرقية للمواليد اجلدد     )واحلديد" أ"من فيتامني   

" الرعاية املتكاملة للطفـل املـريض      "تيجيةاسترا ١٩٩٧تكامل اخلدمات، تبنت الوزارة عام      

__________ 

توفرة تقارير التنمية البشرية املختلفة، وزارة الصحة والسكان واملعهد القومي ملعلومـات            حسب البيانات امل   )٥(
 .الصحة والسكان
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Integrated Management of Childhood Illness “IMCI”)(. ـ  ٢١٨يف اً  ويطبق الربنامج حالي
 للتعامل مع الطفل املـريض كوحـدة   تيجيةاستراإدارة صحية يف مجيع حمافظات مصر، وهو    

من التعامل معه من خالل عدة برامج رأسية، وذلك هبدف خفـض معـدالت                واحدة بدالً 
املرضية الوفاة واحلد من معدالت اإلصابة بأمراض الطفولة الشائعة، واحلد من شدة النوبات             

بالتعاون مع األسرة   اً  واجتماعياً  ونفسياً  ومضاعفاهتا، واملسامهة يف النمو الصحيح للطفل بدني      
  .واجملتمع يف تنشئة ورعاية الطفل أثناء الصحة واملرض

  الرضاعة الطبيعية    
اً خالصة وفق  املصريات اللوايت يرضعن أطفاهلن رضاعة طبيعية     نسبة األمهات   بلغت    -٢٣٠

غالبية األطفال املـصريني     يف املائة، وأن     ٩٥,٢ ،٢٠٠٥لعام  سح الصحي السكاين     امل جنتائل
  يف املائة٨٠ن حوايل إيستمرون يف الرضاعة الطبيعية إىل ما بعد السنة األوىل من العمر حيث         

وما تزال تغذية ما قبـل      .  شهر يرضعون رضاعة طبيعية    ١٧-١٢من األطفال من العمر من      
للرضاعة الطبيعية  " اجمللس"ويروج  . ة خالل أول ثالثة أيام بعد الوالدة      الرضاعة الطبيعية شائع  

  . يف كل الربامج اليت ينفذها

   الصحة اإلجنابية-صحة املراهقني     
 بشأن صحة املراهقني ومنّوهم تتجه      ٤ التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم        يف ضوء   -٢٣١

للمراهق من أجل ضمان متتُّعه بأعلى مستوى       اجلهود الوطنية إىل تعزيز ومحاية الصحة والنماء        
صحي ميكن بلوغه، وحتقيق النمو املتناسق، وتلقِّي اإلعداد الكايف لـدخول سـنِّ الرشـد،               

  . واالضطالع بدور بنَّاء يف جمتمعه احمللِّي ويف اجملتمع بصورة عامة
نقولة باالتـصال  قني املعرضني أو املصابني باألمراض امل    هتوافر بيانات حول املرا   وال ت   -٢٣٢

منع املـشاكل الـصحية      إىل   اجلنسي، وتنفذ مصر العديد من الربامج واخلدمات اليت هتدف        
للمراهقني ومعاجلتها يف مصر على الرغم من وجود حواجز ثقافية واجتماعية تربط التثقيف             

  . الصحي للمراهقني يف جمال الصحة اإلجنابية باإلباحية
جمال الصحة اإلجنابية للمراهقني قصور التثقيف اإلجنايب       لتحديات الرئيسية يف    ومن ا   -٢٣٣

وخدمات املشورة وخدمات الصحة اإلجنابية وغياب اخلدمات الوقائية اليت تليب احتياجـات            
وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات خاصة مبرحلة املراهقة وقضايا         . وخصوصية مرحلة املراهقة  

ي عن السكان والصحة اإلجنابية للمراهقني الصحة اإلجنابية، وعدم وجود مقرر دراسي إجبار     
الطلبة وأولياء األمور على اخلـدمات      يف اخلطط الدراسية لوزارة التربية والتعليم، وضعف إقبال         

  . الوقائية وخدمات املشورة والفحص قبل الزواج حبجة تأثريها على السمعة
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  ادات الضارةعال    
فإن مشكلة سوء التغذية منتشرة بـني        ٢٠٠٥ ملؤشرات املسح السكاين الصحي      طبقاً  -٢٣٤

 من الفتيات ممن مل يـسبق        يف املائة  ٨ من الشباب و    يف املائة  ٦فنحو  )  سنة ١٩-١٠(املراهقني  
 مـن    يف املائة  ٢ من الشباب و    يف املائة  ٣هلم الزواج ميكن تصنيفهم على أن وزهنم زائد، بينما          

  .نيميا بني املراهقني خصوصاً اإلناثكما وتنتشر األ. الفتيات يصنفون على أهنم ناقصي الوزن

  ربامج اليت تستهدف املراهقنيال    
عدد من الربامج اليت تركز على صحة املراهقني ويتم تنفيـذها بالتعـاون مـع               هناك    -٢٣٥

احلصر برنامج صحة املـراهقني      المنظمات دولية ومجعيات أهلية نذكر منها على سبيل املثال          
حدة للسكان والذي يعمل على التوعيـة بالقـضايا الـصحية           بالتعاون مع صندوق األمم املت    

للمراهقني، وكذلك بناء القدرات للجمعيات األهلية وفرق العمل التطوعيـة ولألخـصائيني            
االجتماعيني والنفسيني على القضايا اخلاصة بالصحة اإلجنابية للمراهقني، واملكون اإلعالمـي           

ال ثقافة صحة املـراهقني يف منـاهج املـدارس          للتوعية، ولعل من أهم إجنازات الربنامج إدخ      
  . احلكومية ألول مرة يف مصر

وكذلك برنامج شروق بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة حيث مت تصميم دليل لصحة               -٢٣٦
املراهقني يستهدف طلبة املدارس اإلعدادي والثانوي، كذلك إعداد دليل للتثقيف الغـذائي            

  .قدرات أطباء الرعاية الصحية األساسية يف حمافظة املنياملعلم املرحلة اإلعدادية، وبناء 
وهناك برامج تنمية املهارات احلياتية بالتعاون مع مركز التنمية والنشاطات السكانية             -٢٣٧

من الفتيات والفتيان قدم اجمللس من خالهلم دورات لتدريب مـدربني مـن          وتستهدف كالً 
ات بالتعاون مع مركـز التنميـة والنـشاطات         مدرسي املدارس الثانوية يف عدد من احملافظ      

هبدف تثقيف وتعليم الفتيات والفتيان وإكساهبم مهارات حياتية أساسية يف        ) سيدبا(السكانية  
  .موضوعات الصحة اإلجنابية وقضايا صحة املراهقني بشكل علمي مبسط

طات برنامج إشراق بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومركـز التنميـة والنـشا            إن    -٢٣٨
السكانية واجمللس القومي للشباب وهيئة كاريتاس، واهليئة العامة لتعليم الكبـار يـستهدف             

ختـصيص   إىل ، ويسعى ) سنة ١٥-١٣الفئة العمرية   (الفتيات الريفيات املتسربات من التعليم      
أماكن آمنة للفتيات ملمارسة الرياضة وأنشطة تتصل مبحو األمية وتزويد املنتفعات باملهارات            

  . ياتية والرياضة والتدريب على التكسباحل
 يف كلية طب ٢٠٠٦وقد مت إنشاء أول عيادة للطب النفسي للمراهقني يف مصر عام   -٢٣٩

 القصر العيين تقدم خدمات الصحة النفسية للمراهقني،        ىجامعة القاهرة وهي ملحقة مبستشف    
 خالل عيادة صـحة     من" اجمللس"وتدريب األهايل على أساليب العالج، كذلك التعاون مع         

 .املراهقني املتنقلة بالقرى والنجوع لتقدمي خدمات الصحة النفسية
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 وذلـك   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وأنشأت وزارة الصحة والسكان عيادات للمشورة للشباب          -٢٤٠
بالتعاون مع هيئة املستشفيات التعليمية يف عدد من احملافظات، كما مت إنشاء عدد من العيادات               

هلية وبتمويل من صندوق األمم املتحدة للسكان، كما تتعـاون مـع            بالتعاون مع مجعيات األ   
ويقوم التأمني الصحي بتقدمي خـدمات      . اليونيسيف لتوفري خدمات الفحص الطوعي واملشورة     

 املراهقني حيث مت عقد دورات تدريبية لألطباء        ىللمراهقني يف إطار برامج مكافحة العنف لد      
كمـا  . وجامعة اإلسكندرية " اجمللس"ملدارس بالتعاون مع    العاملني واألخصائيني النفسيني يف ا    

قامت األمانة العامة للصحة النفسية يف وزارة الصحة والسكان بإنشاء قسم لصحة املـراهقني              
  . سنة١٩-١٢ويقدم خدمات داخلية وعيادات خارجية للمراهقني من 

ة شاملة لفهم طبيعـة   وتوصيتها بإجراء دراس  " للجنة"فيما يتعلق باملالحظة اخلتامية     و  -٢٤١
املشاكل الصحية للمراهقني على أن يشارك املراهقون مشاركة كاملة يف هـذه الدراسـة،              
واستخدام نتائجها كأساس لصياغة سياسات وبرامج تتعلق بصحة املراهقني، جتدر اإلشـارة            

  :هنا إىل أنه قد مت بالفعل إجراء عدد من الدراسات يف جمال صحة املراهقني نذكر منها
راسة تقييم االحتياجات الصحية للعاملني من املراهقني واملراهقات مبنطقة احلرفيني          د •

وهيئة حتسني خدمات الصحة اإلجنابية     " اجمللس"مبدينة السالم يف إطار التعاون بني       
وتبني من الدراسة انتشار معلومات     . ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  - )كتاليست(

صعوبة احلصول على املعلومات أو املـساعدة       وأفكار خاطئة عن فترة املراهقة، و     
 .اخلاصة باملشكالت اليت تصاحب فترة املراهقة

دراسة عن خصائص األسرة املصرية والزواج املبكر يف إطار مشروع صحة األسـرة              •
 بالتعاون مع اهلالل األمحر املصري،  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ودعم خدمات الصحة اإلجنابية     
شكلة الزواج املبكر للفتيـات مل تعـد ظـاهرة يف      وقد تبني من النتائج األولية أن م      

 .اجملتمعات اليت تنفذ فيها األنشطة، وذلك الرتفاع مستوى تعليم الفتيات

دراسة يف إطار برنامج صحة املراهقني بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان             •
واستهدفت طالب املرحلة اإلعدادية، للتعرف على أوضاع املـراهقني التغذويـة،           

 .رصد التمييز بني الذكور واإلناث خاصة يف املشاركة يف اختاذ القرارو

دراسة صندوق األمم املتحدة للسكان بالتعاون مع اجلمعية املصرية لتنظيم األسرة            •
، ومت تنفيذها يف أربعة حمافظات يف إطـار مـشروع تلبيـة             ٢٠٠٤ مارس/آذار

اسـة ضـرورة تـوفري      احتياجات الشباب يف جمال الصحة اإلجنابية، وبينت الدر       
معلومات واضحة حول الصحة اإلجنابية واجلنسية وتبين وسائل تثقيف مناسبة لكل           

  .متلقي حول الصحة اإلجنابية
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  اإليدز/ بفريوس العوز املناعي البشريبوناألطفال املصا    
تعترب مصر من بني الدول ذات املستوى املنخفض النتشار وباء اإلصـابة بفـريوس                -٢٤٢

اعي البشري ومرض اإليدز، إمجايل معدل انتشار فريوس العوز املناعي البـشرى يف             العوز املن 
، ويكمن القلـق يف ارتفـاع       )٢٠٠٨وزارة الصحة والسكان     ( يف املائة  ٠,١مصر أقل من    

 هيوني/، حزيران وفق برنامج األمم املتحدة املشترك لإليدز     . (أعداد احلاالت اجلديدة املبلغ عنها    
د حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة بـني املـصريني الـيت مت             وقد بلغت عد  ). ٢٠٠٨

 حالـة  ٢ ٣٠١اكتشافها عن طريق الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز بوزارة الصحة والسكان   
، وقد تكون أهم عوامل اخلطورة يف زيادة حاالت اإلصابة بـاملرض            ٢٠٠٨مايو  /أياربنهاية  

 من الـسكان   يف املائة٢٠(، والفقر ) سنة٢٤-١٥(هي زيادة عدد الشباب يف الفئة العمرية        
، إضافة إىل انتشار األمية خاصة بني السيدات، وضعف النظـام الـصحي،   )حتت خط الفقر 

 .وتأخر سن الزواج بني الشباب

 ٨ طفل فقط، توىف منـهم       ١٩ويبلغ عدد األطفال من إمجايل احلاالت املبلغ عنها           -٢٤٣
املكتـب  ( من صندوق األمم املتحدة املشترك لإليـدز       ٢٠٠٥للبيان الوارد عام    اً  أطفال وفق 

. مع مالحظة أن احلاالت املبلغ عنها قد ال متثل حاالت اإلصـابة الفعليـة             ) اإلقليمي مبصر 
وتعمل اجلهود احلالية يف جمال مكافحة الوباء على حتسني املسح الصحي والترصد الوبـائي              

  . املناسبة هلمللمرض الكتشاف احلاالت اإلجيابية وتقدمي اخلدمات

  األنشطة اليت تنفذ ملكافحة اإليدز    
هناك عدة أنشطة يتم تنفيذها يف مصر من خالل الربنامج القومي ملكافحة اإليـدز                -٢٤٤

بوزارة الصحة والسكان هبدف منع انتشار الفريوس، خفض معدالت اإلصابة مبرض اإليـدز   
كما مت إنـشاء  . صة بني الشباب  والوفاة بسببه، وذلك من خالل رفع الوعي اجلماهريي وخا        

نظام للرصد الوبائي ومراقبة املعامل وبنوك الدم وتقدمي املشورة للمصابني وأسرهم، إضافة إىل  
رفع كفاءة التشخيص من خالل التدريب وتوفري األجهزة الالزمة، وتقدمي خدمات الفحص            

كمـا مت   . يـة كز ثابتة يف خمتلف حمافظـات اجلمهور      ا مر ١٥الطوعي واملشورة من خالل     
  .  حمافظات خبدمة املشورة والفحص عن طريق السيارات املتنقلة٩ تزويد
وينفذ اجمللس القومي للطفولة واألمومة من خالل مشروع صحة املراهقني أنـشطة              -٢٤٥

وذلك بالتعـاون مـع     ) اإليدز(لتوعية املراهقني بطرق انتقال فريوس نقص املناعة املكتسبة         
وتنفذ منظمة األمـم    . سكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك لإليدز     صندوق األمم املتحدة لل   

برنامج حلماية أطفال الشوارع مـن اإليـدز بالتعـاون مـع      ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
  . اجلمعيات األهلية ويتم تنفيذ الربنامج يف قرية األمل

ويد املـواطنني   ، لتز ١٩٩٦وقد مت إنشاء مركز اإلرشاد واخلط الساخن لإليدز عام            -٢٤٦
بكل املعلومات عن مرض اإليدز وأماكن الفحص وجهات الرعايـة واملـساندة للمرضـى              
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وتقدم وزارة الصحة والسكان خدمات لرعاية املصابني بالفريوس وذويهم حيث مت           . وأسرهم
 طبيب وممرضة جبميع احملافظات على رعاية املرضى وتقدمي اإلرشـاد           ٧٠٠تدريب أكثر من    
 واالجتماعي للمصابني وعائالهتم خلفض التأثري النفسي والتخفيـف مـن           الصحي والنفسي 

بالتعاون مع وزارة التـضامن االجتمـاعي واجلمعيـات         اً  عبء الوصمة ورعايتهم اجتماعي   
 . جلميع املصابنياً وكذلك يتم توفري العالج الثالثي املضاد للفريوس جمان. األهلية

 ٢١يات بسبب هذا املرض تصل إىل أكثر مـن          أما بالنسبة ملرض السرطان فإن الوف       -٢٤٧
وكانت ). ٢٠٠٤وزارة الصحة والسكان    ( يف املائة منها من األطفال       ١٠ألف حالة سنوياً    

مصر من أوائل الدول العربية اليت بدأت يف مكافحة السرطان بإنشاء معهد األورام القومي يف              
ة خمصصاته املالية الـيت تقـل عـن         لزياداً  ويسعى املعهد حالي  اً  الستينات، يقدم العالج جمان   

  .االستجابة للطلب على خدماته من الفقراء
 متخصص يف سرطان األطفـال بالقـاهرة        ىوجبهود اجملتمع املدين مت إنشاء مستشف       -٢٤٨

 السرطان يقدم خدمة متميزة يف عالج سرطان األطفـال          ىبالتعاون مع مجعية أصدقاء مرض    
 وقد اعتمد من الناحية املادية على تربعات        سيدة األوىل بأحدث املواصفات العاملية، برعاية ال    

الشعب املصري واجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص ومبشاركة حكومية، ومن الناحية الفنية           
وتبلغ الطاقة االسـتيعابية    . والطبية على البحث العلمي وتبادل اخلربة بني دول العامل املتقدم         

  . سرير٣٥٠  سرير قابلة للزيادة إىل١٨٥للمستشفى 

  املستوى املعيشي  - جيم  
  )٢٧املادة (

أن  البالرغم من حتسن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية على املستوى القـومي، إ            -٢٤٩
النمو االقتصادي مل يترجم إىل حتسني مستدام يف مـستوى املعيـشة ومـستوى الرفاهيـة                

وقـد  . يت تواجهها احلكومـة زال احلد من الفقر أحد التحديات األساسية ال      للمصريني، وما 
تزايدت نسب الفقر خالل السنوات املاضية وخاصة يف املناطق الريفية يف الصعيد، وتـشري              

 مليون شخص ١١,٨ أو  يف املائة١٦,٧ أن النسبة تصل إىل )٦()HDR 2004(البيانات املتوفرة 
تهداف األسر  وقد أعلنت احلكومة إعطاء أولوية ملكافحة الفقر واس       . يعيشون حتت خط الفقر   

  . الفقرية من خالل برامج خلق فرص عمل وبرامج الدعم السلعي والغذائي
فيما يتعلق بنسبة األسر احملرومة من املرافق الصحية واملياه الصاحلة للـشرب يـشري                -٢٥٠

 إىل أن الغالبية العظمى من األسر املعيشية حتصل على املياه من            ٢٠٠٦التعداد السكاين العام    
كما أن أغلب األسر اليت حتصل على املياه من مصدر خـارج            )  يف املائة  ٩٥(مصدر قريب   

 دقيقة عن املصدر وتسعى مصر إىل توفري مياه شـرب آمنـة   ٣٠املرتل أو الفناء تبعد حوايل     
__________ 

 .٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية الذي يصدر عن معهد التخطيط القومي لسنة  )٦(
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حيث إن احلصول على مياه شرب مأمونة هو أحد أهداف األلفية اخلاصة بالتنمية والـذي               
، وترتفـع    يف املائة  ٥٠ية اليت لديها صرف صحي ال تتعدى        ال أن األسر املعيش   إتتبناه مصر،   

 يف املناطق الريفية واليت      يف املائة  ٢٤ يف املناطق احلضرية وتنخفض إىل        يف املائة  ٨٢النسبة إىل   
  . تعاين من مشاكل يف الصرف الصحي

 ويقوم اجمللس القومي يف كل الربامج واملشاريع اليت ينفذها بإدخال مكون للحد من              -٢٥١
وذلك اً  شة واألكثر احتياج  الفقر ودعم األسر الفقرية وكذلك باستهداف املناطق النائية املهمّ        

ألن الفقر أحد األسباب اجلذرية يف العديد من املشاكل اليت يواجهها األطفال مثـل عمالـة            
  .األطفال، التسرب من التعليم، وأطفال الشوارع وغريها

 يتم من خالله دفع مصروفات دراسـية        :"الحتسني مستوى معيشة األطف   "مشروع    -٢٥٢
 طفل يف املرحلة االبتدائية من األسر الفقرية للتغلب على ظاهرة التـسرب مـن               ٧١٠لعدد  

  أم على احلصول على بطاقة الرقم القومي، وعمل حصر باألسر اليت           ١٦٣التعليم، ومساعدة   
باإلضافة إىل شبكة الصرف    تصلها الكهرباء وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء إلدخاهلا،          ال

الصحي اليت أقامتها شركة مياه القاهرة الكربى، وقد قام اجمللس بالتعاون مع هيئة الـصرف               
الصحي بتنظيم ندوات توعية لألهايل واألطفال بطرق الصرف الصحي الـسليمة، وتنظـيم             

يـة   نظارة طبية، وأدو   ١٣٦ طفل ورب أسرة ومت توفري       ٤٠٠ فيهاقوافل طبية للرمد شارك     
  .واملساعدة يف إجراء عمليات جراحية

بالتعاون مع مركز دراسات الدول النامية بكليـة االقتـصاد والعلـوم            " اجمللس"وينفذ    -٢٥٣
 دولة  ٤٤السياسية جبامعة القاهرة ومنظمة اليونيسيف دراسة عن الفقر بني األطفال وذلك ضمن             

 .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول وينتظر أن تنتهي الدراسة يف شهر. جتري فيها هذه الدراسة

ون البيئة، بالتعاون مع مجعيات أهليـة       ؤويقوم صندوق محاية البيئة، التابع جلهاز ش        -٢٥٤
ومنظمات غري حكومية مبشروعات لتخفيض التزايد يف انبعاث غازات االحتباس احلـراري            

عيد وتوصيل مياه الشرب النقية، ومد شبكة صرف صحي وإنشاء دورات مياه يف قرى يف ص              
  . مصر، وإعادة تدوير املخلفات الزراعية البلدية، والتخلص اآلمن من املخلفات الطبية

ون البيئة بإنشاء وحدة للتطوير البيئـي للعـشوائيات         ؤكما قامت وزارة الدولة لش      -٢٥٥
وهدفها األساسي هو نشر الوعي العام واحملافظة على البيئة ومحايتها من التدهور وبناء قدرات   

ت األهلية العاملة يف جمال البيئة مع التدريب على تنفيذ مشروعات بيئية وبث ثقافـة               اجلمعيا
وعلي الرغم من اجلهود املكثفة والضوابط البيئية الـصارمة         . التطوع بني شباب هذه املناطق    

 مشكلة التلـوث البيئـي يف مقدمـة         ىاليت تفرضها وزارة البيئة على النشاط الصناعي، تبق       
على صحة األطفال، ومل تفلح اإلجـراءات املتخـذة حـىت اآلن يف     اً  ر سلب املشاكل اليت تؤث  

االرتقاء بنقاء اهلواء على مدار العام، حيث ترتفع نسبة التلوث يف بعض األيام نتيجة لـبعض                
  . ولة لألفراد مثل احلرق املكشوف لقش األرزؤالتصرفات غري املس
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  التعليم واألنشطة الثقافية والترفيهية  -      ًثامنا   
  )٣١و، ٢٩و، ٢٨املواد (

بـشأن  ) CRC/C/15/Add.145, paras. 47-48(باإلشارة إىل املالحظـات اخلتاميـة     -٢٥٦
واخلاصة بنوعية التعليم نقدم فيما يلي الرد على        ) CRC/C/65/Add.9( من التقرير    ٢٤٢ الفقرة

  .املالحظات واإلجراءات اليت مت اختاذها
التحدي احلقيقي الذي يشغل اجملتمع املصري بكافة       يعد االرتقاء جبودة التعليم هو      و  -٢٥٧

 . طوائفه ويدور بشأنه جدل ساخن يف الربملان ووسائل اإلعالم وبني أولياء أمور التالميذ

هذا ويف إطار االرتقاء جبودة التعليم، اعتمدت وزارة التربيـة والتعلـيم خطتـها                -٢٥٨
هتـدف  . رناجماً إصالحياً  تضمنت اثين عشر ب    ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨ تيجيةاالسترا
 يف جمملها إىل تطوير املناهج، واإلصالح املتمركز على املدرسة، وبرنامج حتديث            تيجيةاالسترا

املوارد البشرية واملهنية، والتأصيل املؤسسي لالمركزيـة، والتطـوير التكنولـوجي ونظـم             
لتعليم األساسي،  املعلومات، وتطوير بناء املدارس، وتطوير مرحلة رياض األطفال، وإصالح ا         

وتطوير التعليم الثانوي، والتعليم اجملتمعي للفتيات واألطفال غري امللتحقني بالتعليم، عـالوة            
  .على برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

  التدريب املهين  - ألف  
  )٢٨املادة (

اللـه  استحدثت وزارة التربية والتعليم نظام تغيري املسار واليت تـستهدف مـن خ              -٢٥٩
استيعاب التالميذ متكرري الرسوب أو غري الراغبني يف االستمرار بالتعليم األكادميي، وقد بلغ 

تلميذه بالتعليم اإلعـدادي، املهـين      /تلميذ ١٥٧ ٤٤٦إمجايل عدد امللتحقني يف هذا النظام       
تلميـذه بالثـانوي    / تلميذ ١٦ ٢٧٠وتلميذه بالثانوي الصناعي املهين،     /اتلميذ ٧٣ ٣٦٥و

  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧اعي املهين وذلك خالل العام الدراسي الزر
  العاملة بتنفيذ مشروع التوجيه والتدريب املهين والذي يهـدف         ىتقوم وزارة القو  و  -٢٦٠
يف برنامج التدرج املهين للصبية يف املرحلـة        ) الورش(االستفادة من مواقع العمل املختلفة      إىل  

وقد بلـغ   . ني وال تزيد عن ثالث سنوات     تقل عن سنت    ال ومدة التدريب ) ١٨-١٢(العمرية  
  يف املائـة   ٧١,٨بنـسبة   ( صيب   ٦ ٣١٨،  ٢٠٠٦إمجايل عدد الصبية املتدرجني خالل عام       

 إىل وتنفذ الوزارة برنامج التنشئة املهنية والذي يهدف هذا).  لإلناث يف املائة٢٨,٢للذكور و
هن املطلوبة لسوق العمـل،     استيعاب املتسربني من مرحلة التعليم األساسي وتدريبهم على امل        

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧خالل عام اً  متدرب٦١٥ومدة التدريب سبعة أشهر، وقد مت تدريب 
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تقدم وزارة التضامن االجتماعي مشروع مركز التكوين املهـين لتحقيـق التنميـة               -٢٦١
بلغ عدد مراكـز    . البشرية وتنمية القدرات املهنية للمتسربني واملتخلفني عن التعليم األساسي        

ـ         )  مركزاً ٧٠(لتكوين املهين   ا  ىموزعة على مجيع حمافظات اجلمهورية فيما عدا حمافظة مرس
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف عام ٣ ٤٦٢مطروح، وقد بلغ عدد املستفيدين 

  أهداف التعليم - باء  
  )٢٩املادة (

مت تعديل املادة اخلاصة بأهداف التعليم قبل اجلامعي يف قانون الطفل مبـا يف ذلـك                  -٢٦٢
لتتوافق متاماً مع ما جاء يف اتفاقية حقـوق الطفـل   ) ٥٣املادة  (داف حتقيق السالم    إضافة أه 

ومالحظات اللجنة نعرض فيما يلي هلذه األهداف والسياسات واإلجراءات اليت مت اختاذهـا             
 :وتشتمل أهداف التعليم على. لتنفيذها

ناهتـا، مـع   تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكا          •
مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وهتيئته 

  .تنمية احترام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان .املسؤوليةللمشاركة وحتمل 
وتنـشئة  . تنمية احترام الطفل لذويه وهلويته الثقافية ولغته، والقيم الدينية والوطنية          •

اء لوطنه والوفاء له وعلى اإلخاء والتسامح بني البـشر، وعلـى         الطفل على االنتم  
احترام اآلخر، وترسيخ قيم املساواة بني األفراد وعدم التمييـز بـسبب الـدين              

اجلنس أو العرق أو العنصر أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وجه آخـر                أو
 . من وجوه التمييز

ولة يف جمتمـع    ؤإعداد الطفل حلياة مس   . عليهاتنمية احترام البيئة الطبيعية واحملافظة       •
  .مدين متضامن قائم على التالزم بني الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات

  أهداف كمية    
رفع معدالت االستيعاب يف مرحلة التعليم األساسي، لتحقيق االستيعاب الكامـل            •

 .٢٠١٥حبلول عام 

 .توفري فرص تعليمية متكافئة للجميع •

 .قيد يف مجيع املراحل التعليميةرفع معدالت ال •

  .احلد من مشكلة التسرب •

  أهداف نوعية    
 .االرتقاء جبودة التعليم يف مراحله املختلفة •
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 . اإلصالح والتحسني املستمر للعملية وفق معايري اجلودة الشاملة •

  .توفري التعليم املتميز للجميع •
اسية للمنـاهج التربويـة     إضافة إىل مفاهيم السالم واحترام االختالف كركيزة أس         -٢٦٣

   :وتشمل)  من قانون الطفل املصري٥٣كما نصت عليه فقرات من املادة (املختلفة 
 .تنمية احترام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان •

تنشئة الطفل على االنتماء لوطنه والوفاء له، وعلى اإلخاء والتسامح بني البـشر،              •
 .وعلى احترام اآلخر

 األفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو اجلـنس أو العـرق            ترسيخ قيم املساواة بني    •
  .العنصر أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز أو

  تنمية الطفولة املبكرة    
) ٢٠١٠-٢٠٠٠(تضمن اإلعالن الرئاسي للعقد الثاين حلماية الطفل املصري ورعايتـه             -٢٦٤

، وهتـدف   ) سنوات برياض األطفال   ٦-٤( من األطفال    ٦٠هدفاً يتضمن العمل على استيعاب      
  يف املائـة   ١٠٠السياسة التعليمية إىل زيادة نسبة امللتحقني مبرحلة رياض األطفـال لتـصل إىل              

زالـت   حيث تبني مؤشرات القيد بتلك املرحلة أهنا ما       . ٢٠١٥حبلول  ) سنوات٦-٤(لألطفال  
 ١٧,٥ وإمجـايل القيـد حـوايل         يف املائة  ١٦,٧دون النسبة املأمولة حيث يبلغ صاىف القيد حنو         

وتتركز فصول مرحلة رياض األطفـال يف املنـاطق احلـضرية       . ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام    يف املائة يف
، وهو ما يشري إىل أن املناطق الريفية مل حتظ بـنفس الفـرص املتاحـة                ) يف املائة  ٦٣,٣٨ حنو(

 . احلضر ألطفال

الطفولة قه دون متييز يف تنمية قدراته يف مرحلة         لتمتع كل طفل حب   اً  قام اجمللس حتقيق  و  -٢٦٥
 :متاحة باآليتاملبكرة إىل أقصى درجة 

 .)معايري١٠(معايري اجلودة الشاملة مبؤسسات الطفولة املبكرة       إعداد  •

 .إعداد دراسة عن واقع دور احلضانات مبحافظيت اجليزة والقليوبية •

                  ريب علـى معـايري                                                 ملعلمات احلـضانات وإعـداد الكـوادر والتـد     إعداد دورات  •
  .       الشاملة      اجلودة

 يف املنـاطق احملرومـة      )ECEEP(ينفذ برنامج دعم وحتسني تعليم ما قبل املدرسة         و  -٢٦٦
 حمافظة وهو ممول من البنك الدويل واهليئة الكندية وبرنامج الغـذاء            ١٥شة وذلك يف    واملهّم

صعيد مصر بالتعـاون مـع      العاملي، كما ينفذ برنامج الطفولة املبكرة يف املناطق الريفية يف           
 . طفـالً  ٨ ٠٠٠ رياض أطفال وبلغ عدد املستفيدين       ٣٠٠اليونيسيف، مت من خالله إنشاء      

 . وتنفذ هذه الربنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واجلمعيات األهلية احمللية
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  توفري فرص تعليمية متكافئة للجميع    

  الريف واحلضر    
ميذ إىل وجود توازن بـني نـسب التوزيعـات الـسكانية            تشري بيانات قيد التال     -٢٦٧

وبني توزيعات نسب القيد مبرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي، حيث تبلـغ           ) ريف/حضر(
بينمـا يظهـر يف     .  على التوايل   يف املائة  ٥٧,٥ و  يف املائة  ٥٩,٥نسبة املقيدين يف الريف حنو      

النسيب األكرب للقيد كان يف احلضر مما يـدل         مرحلة التعليم الثانوي جبميع أنواعه أن التوزيع        
  . على عدم حتقق تكافؤ الفرص التعليمية بني املناطق الريفية واحلضرية يف هذه املرحلة

  جمانية التعليم والفقراء    
، الذي يؤكد على ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٤ بتاريخ ٢٢٦صدر القرار الوزاري رقم   -٢٦٨

ولعل أحد املؤشرات اهلامـة  . ، واليت ترتبط بتعليم الفقراءاالستمرار يف االلتزام مبجانية التعليم    
الدالة على مدى إتاحة التعليم للجميع خاصة الفقراء هي نسبة التالميذ املقيـدين بـالتعليم               

 إىل أن إمجايل التالميذ امللـتحقني       ٢٠٠٦/٢٠٠٧الرمسي اجملاين، حيث تشري إحصاءات عام       
 ٩٥,٢ يف مرحلة التعليم االبتدائي، وحوايل  يف املائة٩١,٩باملدارس احلكومية اجملانية يبلغ حنو 

  .  يف الثانوي العام يف املائة٩٢,٩ بالتعليم اإلعدادي، وحنو يف املائة

  الفجوة النوعية    
أحد احملاور اهلامة يف حتقيق تكافؤ الفرص هي القضاء على الفجوة النوعيـة، وقـد                 -٢٦٩

اصة يف مرحلة التعليم االبتـدائي حيـث تـبني          أمثرت اجلهود اليت بذلت يف هذا السياق خ       
 أن الفجوة النوعية أصبحت لصاحل البنـات فقـد          ٢٠٠٦/٢٠٠٧اإلحصاءات املتوفرة لعام    

 لصاحل البـنني يف عـام        يف املائة  ٦,٤١ يف حني أهنا كانت تصل إىل         يف املائة  ١,٥-بلغت  
 األوضـاع يف    غري أن تلك النسب تعرب عن املتوسطات العامة وال تعكس         . ٢٠٠١/٢٠٠٢

املناطق النائية، خاصة يف صعيد مصر حيث ترتفع الفجوة النوعية يف التعليم األساسي لغـري               
صاحل البنات، مما تطلب توجيه اهتمام خاص بالبنات على النحو الذي يتناوله التقرير فيمـا               

 ملائة يف ا٠,٠٤حوايل  إىل   أما يف املرحلة اإلعدادية فقد اخنفضت الفجوة بشكل ملحوظ        . بعد
أما يف املرحلة الثانوية فرغم تقلـص الفجـوة النوعيـة يف عـام              . ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف عام   
، ما زالت موجودة يف الثـانوي الزراعـي والثـانوي           ٢٠٠١/٢٠٠٢ عن   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

، أما يف الثانوي العام والتجاري فقد كانت        ) على التوايل   يف املائة  ٧,٧ و  يف املائة  ٤(الصناعي  
وتعكس هذه النتائج أثر اجلهود ).  على التوايل يف املائة١١,٦ و املائة يف٤,٥-(لصاحل البنات 

اليت بذلت ملواجهة الفجوة النوعية مببادرات يف جمال التعليم األساسي لسد الفجوة النوعيـة              
  .ورفع معدالت االلتحاق
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  اإلنفاق على التعليم    
 جنيـه يف    ١٣ ٣٣٧ ٧٠٨ ٣٠٠ مت رصد موازنة للتعليم قبـل اجلـامعي وبلغـت           -٢٧٠
جنيـه يف    ١٩ ٧٨٧ ٦٧٦ ٠٠٠، مث زيدت املخصصات لتـصل إىل        )٢٠٠١/٢٠٠٢( عام
وتقـل هـذه    . ، خالل العام األخري    يف املائة  ٤٨,٣٦ بزيادة تبلغ نسبتها     ٢٠٠٦/٢٠٠٧ عام

  يف املائة  ٤٨,٤كما مت توجيه نسبة     . الزيادة عند أخذ تأثري التضخم وعدد الدارسني يف االعتبار        
  بقيمـة تبلـغ    ٢٠٠١/٢٠٠٢وازنة املخصصة للتعليم لألبنية التعليمية خالل عام        من إمجايل امل  

 وقد اخنفضت خمصصات املوازنة املوجهة لألبنية التعليمية خـالل          اً،جنيه ٦ ٤٤٩ ٩٦٧ ٧٠٠
 فقط مـن     يف املائة  ٣,٩بنسبة تبلغ   اً  جنيه ٧٧٣ ٧٤٢ ٠٠٠  حيث بلغت  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام  

ونتيجـة  . تليب احتياجات التوسع يف املباين التعليميـة        ال ةوهي قيم . إمجايل موازنة ذلك العام   
 . خلفض املوازنة املوجهة لألبنية التعليمية يف اآلونة األخرية تأثرت الزيادة يف أعداد الفصول

  إتاحة التعليم    

  نسب االستيعاب يف املراحل التعليمية    
ج مظلة التعليم االبتدائي تتباين     تشري البيانات املتوفرة إىل أن األطفال الذين يقعون خار          -٢٧١

 ملؤشرات إمجـايل     أو تبعاً   يف املائة  ٩,٥نسبتهم تبعاً الستخدام مؤشرات صاىف القيد وتصل إىل         
ويشري اجلدول أدناه إىل اخنفاض نسبة صاىف القيـد     .  يف املائة  ٣,٤القيد حيث تنخفض إىل حنو      

- بنسبة تبلـغ  ٢٠٠١/٢٠٠٢عام   مقارنة ب  ٢٠٠٦/٢٠٠٧مبرحلة التعليم االبتدائي خالل عام      
، وقد كان الخنفاض نسبة صاىف القيد للبنني أثر كبري على هذه النسبة، حيـث                يف املائة  ١,٠٨

 للذكور يف حني حققت نسبة البنات ارتفاع قدره          يف املائة  ٨,٠٥-اخنفضت نسبة القيد بنحو     
ي خللو العـام الدراسـي      كما تأثرت نسبة صاىف القيد مبرحلة التعليم اإلعداد       .  يف املائة  ٢,٠٨
 من مستجدين بالصف الثالث اإلعدادي وذلك بسبب عودة الصف الـسادس            ٢٠٠٦/٢٠٠٧

  . للبنات يف املائة٥,٤٩- للبنني، و يف املائة١١,٧٧-االبتدائي، حيث اخنفضت بنسبة 
  ٦دول اجل

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠١/٢٠٠٢(نسب القيد الصايف مبراحل التعليم املختلفة خالل الفترة 

راحل امل  التغيري  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠١/٢٠٠٢
     مجله      بنات      بنون     مجله      بنات      بنون     مجله      بنات      بنون  التعليمية
      ١,٠٨-      ٢,٠٨      ٨,٠٥-      ٩٠,٥      ٩١,٥      ٨٩,٦       ٩١,٥٨       ٨٩,٤٢       ٩٣,٦٥          االبتدائي
      ٨,٧٦-      ٥,٤٩-      ١١,٧٧-      ٦٨,٧      ٧٠,٥      ٦٧,١       ٧٧,٤٦       ٧٥,٩٩       ٧٨,٨٧         اإلعدادي
     ٦,٥-      ١٠,٣-     ٢,٥-      ٥٢,٨      ٤٩,٩      ٥٥,٩      ٥٩,٣      ٦٠,٢      ٥٨,٤         الثانوي
  . وزارة التربية والتعليم:املصدر
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 التسرب والبقاء    

تعترب مشكلة التسرب من التعليم إحدى املشكالت اهلامة اليت هتدد إتاحة الفـرص               -٢٧٢
التعليمية، كما أهنا أحد أهم روافد ظاهريت عمالة األطفال وأطفال الشوارع، ويعد خفـض              

ف على قدرة النظام التعليمـي علـى االحتفـاظ          نسب التسرب أحد املقاييس اهلامة للتعر     
وتشري البيانات املتاحة إىل حتسن قدرة النظام التعليمي على         . بالتالميذ وزيادة الفرص التعليمية   

االحتفاظ بالتالميذ املقيدين باملرحلتني االبتدائية واإلعدادية، حيث اخنفضت نسب التـسرب           
 نسب التسرب مبرحلة التعليم اإلعدادي      ، مقارنة بأي سنة وإن كانت     ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف عام   

وترتبط . زالت مرتفعة مقارنة بالتعليم االبتدائي، وقد يكون سبب ذلك هو عمالة األطفال            ما
زيادة معدالت االستيعاب والقيد لتحقيق االستيعاب الكامل لألطفال، بالعمل على االرتفاع           

ن يصلون فعالً إىل هناية املرحلة من كل        مبعدالت البقاء يف التعليم واليت تعرب عن التالميذ الذي        
 ٩٣,٧وقد حدث اخنفاض يف معدالت البقاء مبرحلة التعليم االبتدائي من           . فوج من التالميذ  

، وهو ما يتوافق مع ما أظهرته معدالت القيد الصايف، وقد كانـت              يف املائة  ٩١ إىل   يف املائة 
ويالحظ أن معدالت بقاء اإلناث يف كما . معدالت بقاء البنات أعلى من معدالت بقاء البنني

مرحلة التعليم اإلعدادي كانت أفضل منها لدى البنني، وهو ما يؤكد ارتفاع نسب تسرب              
 .البنني يف هذه املرحلة

  جودة التعليم    
يف سعي الدولة لالرتقاء جبودة التعليم مت تبين املشروع القومي لوضع املعايري القومية               -٢٧٣

 الذي حدد املالمح الرئيسية للعملية التعليميـة، وإطارهـا          ٢٠٠٦رب  سبتم/أيلولللتعليم يف   
كما مت إنشاء اهليئة القومية لالعتمادات وضمان اجلودة يف التعليم مبوجب           . وإجراءات التقييم 

 والذي يهدف إىل القيام بالتقومي      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥ الصادر بتاريخ    ١٨٢القانون رقم   
اعتمادها، واعتبار املدرسة هي أداه التطوير والوصول إىل أعلى الشامل للمؤسسات التعليمية و 

، بـشأن   ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١٤ بتاريخ   ٣٣٤كما صدر القرار رقم     . مستويات اجلودة 
إنشاء جملس لألمناء واآلباء واملعلمني يف كل مدرسة تضم إىل جانب املعلمني واآلباء أفراد من 

لك هبدف ربط املدرسة باجملتمع وتشجيع اجلهود الذاتيـة         اجملتمع املدين املهتمني بالتعليم، وذ    
والتطوعية من أجل دعم العملية التعليمية وحتقيق الالمركزية يف اإلدارة واملتابعة، وتعظيم دور             

 . املدرسة يف خدمة البيئة واجملتمع احمللي

ـ             و  -٢٧٤ م ترتبط جودة التعليم وحتسينه بتطوير بنية وإمكانيات املدارس، ولعـل مـن أه
املؤشرات كثافة الفصول، نصيب املدرس من التالميذ، وتطوير املناهج وطـرق التـدريس،             

  .وتطوير التجهيزات املدرسية، سنعرض فيما يلي للجهود املبذولة لالرتقاء جبودة التعليم
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  كثافة الفصول    
 خلفض  ترتبط الكثافة املرتفعة للفصل بتدين جودة التعليم، وبالرغم من اجلهود املبذولة            -٢٧٥

ت مرتفعة مقارنـة    ما زال إال أهنا   ) ومنها اللجوء إىل نظام الورديات يف اليوم الدراسي       (الكثافة  
 إىل  ٢٠٠١/٢٠٠٢باملؤشرات العاملية، ورغـم زيـادة أعـداد الفـصول خـالل الفتـرة               

 ٤٢,٨٦، إال أن ارتفاع كثافة الفصول يف مرحلة التعليم االبتدائي وصلت إىل             ٢٠٠٦/٢٠٠٧
بينما اخنفضت  . ٢٠٠١/٢٠٠٢فصل يف عام    / تلميذ ٤٠,٩٤ حني كانت تبلغ     فصل يف /تلميذ

 ٣٨,٣٦فصل مبرحلة رياض األطفال، و    / تلميذ ٣٠,٣الكثافة يف مراحل تعليم أخرى لتصل إىل        
 .فصل بالثانوي العام/ تلميذ٣٧,٢فصل مبرحلة التعليم اإلعدادي، و/تلميذ

  نصيب املدرس من التالميذ    
املدرس من التالميذ على مستوى مجيع املراحل فيما عدا مرحلة          حتسن مؤشر نصيب      -٢٧٦

مدرس / تلميذ ٢٦، حنو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧التعليم االبتدائي والثانوي الصناعي حيث بلغ يف عام         
  . مدرس يف الثانوي الصناعي/ تلميذ١٠,٦٦يف التعليم االبتدائي و

  جودة املناهج وطرق التدريس    
 بالعمل على تطوير املناهج وتضمني حقوق الطفـل يف          قامت وزارة التربية والتعليم     -٢٧٧

املناهج كما قامت بعدد من املشروعات التجريبية اليت تأخذ مبدخل حتسني املدرسـة علـى               
 مدرسة بالتعاون   ٥٥٠أساس املعايري نذكر منها مشروع تعميم التعلم النشط والذي يطبق يف            

، وكذلك مـشروع املـدارس      ٢٠٠٤/٢٠٠٥مع اليونيسيف وبدأ تنفيذه يف العام الدراسي        
 حيث USAID مدرسة بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية       ١٠٠ وينفذ يف    :اجلديدة

 .مت حتويل املعايري القومية للتعليم إىل وحدات قياسية، وبناء خطط تطوير املدارس

  تطبيق االعتماد التربوي    
 مدرسة على املستوى القـومي      ١ ٤٠٠ يطبق االعتماد التربوي يف القاهرة باختيار       -٢٧٨

 من   يف املائة  ٢٠، على أن تزيد هذه الشرحية بواقع        ٢٠٠٦/٢٠٠٧كمرحلة أوىل خالل عام     
وتـدعم  . ٢٠١١/٢٠١٢جمموع املدارس كل عام، ويتم االنتهاء من التطوير حـىت عـام             

ملؤسـسة   مدرسة يف حمافظتني، بينما تقوم املعونة األمريكية بدعم عمليـة ا           ٢٠٠اليونيسيف  
 لتطوير التعليم   تيجيةاستراكما مت وضع خطة     . لتطبيق االعتماد التربوي على املستوى القومي     

يف عدد من احملافظات من خالل بناء مناذج إرشادية لتطوير املدارس لالعتماد مـن خـالل                
جهود ذاتيه والتوصل إىل أفضل األساليب املالئمة هلا لتطبيـق مـدخل حتـسني املدرسـة                

ونذكر يف هذا السياق بعض املـشاريع       . املعايري يف إدارة واحده ختتارها احملافظة     أساس   على
   :املتصلة بعملية التطوير
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االحتاد  مدرسة بالتعاون مع البنك الدويل و      ٤٠٠ يطبق يف    :مشروع املدرسة الفعالة   •
يب، وحيقق املشروع منوذج للمدارس الفعالة ابتداء مـن الرؤيـة والرسـالة     واألور

 .الجتماعي وأساليب التدريس وبيئة التعلمواملناخ ا

 ٢١ ينفذ يف    USAID مشروع تطوير بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية        •
مدرسة هبدف دعم عملية استدامة اإلصالح والتوسع يف ضوء املعـايري القوميـة             

 .للتعلم، ووضع اخلطط التنفيذية لتحسني املدرسة وهتيئتها لالعتماد التربوي

  و األميةحم    
لى مشكلة األميـة، وتـشري اإلحـصاءات إىل         عتبذل مصر جهوداً متواصلة للتغلب        -٢٧٩

 إىل  ١٩٩٦ عـام     يف املائـة   ٣٩,٦سنوات فأكثر من     ١٠(اخنفاض نسبة األمية بني السكان      
، ) يف املائـة   ٦٤(، كما تبني أن نسبة األمية تتركز يف الريف          )٢٠٠٦ يف عام     يف املائة  ٢٩,٣٣

وقد بلغ إمجايل املتحررين من األمية الـذين التحقـوا بـالتعليم            ).  يف املائة  ٦٩ (وبني اإلناث 
دارسة / دارس ١٥٧ ٩٦٤ عدد   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وحىت عام    ١٩٩٣/١٩٩٤اإلعدادي منذ عام    

 -٢٠٠٠/٢٠٠١( دارس ودارسـة خـالل الفتـرة         ١٧ ٨٧٠وبالتعليم الثانوي الفين عدد     
 -٢٠٠٠/٢٠٠١(دارسة خالل الفترة    /دارس ٦ ٨٥٤وبالتعليم الثانوي العام    ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦
وهناك عدد من الربامج واملشروعات القومية حملو األمية يف مصر وكـذلك            ). ٢٠٠٥/٢٠٠٦

مشروعات وجتارب استرشادية تقوم عدد من اجلهات األهلية واحلكومية يف تنفيذها منها على             
نامج القرية املتعلمة، مـشروع      برنامج حمو أمية قطاع املرأة والفتيات، بر       :احلصر  ال سبيل املثال 

 .دمج احملتوى الثقايف مبناهج حمو األمية، واستخدام الكمبيوتر يف حمو األمية، وغريها

تقوم وزارة التعليم العايل بدور يتمثل يف قيام اجلامعات املصرية خاصة اجلامعـات             و  -٢٨٠
أسرهم من االلتحـاق    اإلقليمية بدور حيوي يف جمال حمو األمية سواء لألطفال الذين متنعهم            

باملدارس أو لكبار السن، كل جامعة يف نطاق اإلقليم التابع له وذلك يف إطـار اجملموعـة                 
الوزارية للتنمية البشرية وبالفعل قامت كل من جامعة الزقازيق يف مركز العصاية، وكـذلك              

وع يف كافة    تعميم هذا املوض   يجامعة بين سويف يف قرية بننا وهننبا يف حمو األمية هبما وجار           
اجلامعات املصرية وتقدم كليات التربية وكليات رياض األطفال باجلامعات املصرية وكذلك           

   .كليات اخلدمة االجتماعية عن جمهود كبري يف هذا الشأن
ويعمل اجمللس القومي من خالل برنامج حمو األمية ومتكني الفتيات على احلد مـن                -٢٨١

 كما يعمل على توفري الرعاية      اً،حملافظات األكثر احتياج   يف ا  ١٨األمية بني الفتيات دون سن      
الصحية والتغذوية ورفع مهارات الفتيات يف التخطيط ملشروعات إنتاجية، وتوفري فرص عمل            

 حمافظات يف صعيد مـصر   ٤وقد مت تنفيذ الربنامج يف      . للفتيات حديثات التخرج كميسرات   
 فتاة يف الفئة العمريـة املـستهدفة        ٤ ٠٠٠ ومت حمو أمية     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل الفترة من    

وإصدار شهادات ميالد هلن وإحلاق املتميزات باملدارس النظامية ومدارس الفصل الواحـد،            
  . خرجية جديدة٣٢٠وتوفري فرص عمل لعدد 
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كما قام اجمللس من خالل مشروع التوعية العامة لالرتقاء بالبيئة باملنطقة الـشمالية               -٢٨٢
 سيدة وفتاة، وإعطاء قروض هلن لتمويل مـشروعات   ٢ ٠٠٥    لألمية  مبحافظة القاهرة مبحو ا   

 .صغرية قائمة بالفعل ملساعدهتن على التمكني االقتصادي واالجتماعي

  مبادرة تعليم البنات    
جاءت هذه املبادرة اليت تستهدف الفتيات الفقريات يف املناطق         " اجمللس"حتت مظلة     -٢٨٣

تعليمية لتزويد تلك الفتيات بتعليم جماين جيد النوعية، يعتمد         تصلها اخلدمات ال    ال النائية اليت 
هتدف املبادرة خفض الفجوة النوعية يف التعلـيم    . على التعلم النشط واملشاركة القوية للطفل     

 يف  ٦٠ يف عدد من القرى املستهدفة يف سبع حمافظات بنـسبة            ٢٠٠٧االبتدائي حبلول عام    
قد استهدفت البنات غري امللتحقات بالتعليم يف الفئة        و. ٢٠٠٢ عن ما كانت عليه عام       املائة

.  يف املائة٢٥تتجاوز   ال سنة، مع قبول نسبة من البنني١٣ سنوات إىل أقل من ٦العمرية من 
وقد قام اجمللس القومي للطفولة واألمومة، بتنفيذ املبادرة، بالشراكة مع مثان منظمات لألمـم   

، ومن خالل سبع فرق حملية تطوعية، وسبع مجعيـات           وزارة ١٨املتحدة بقيادة اليونيسيف و   
أهلية على مستوى احملافظات، وعدد من اجلمعيات األهلية املركزيـة، ومـديريات عمـوم              

ويتم متويل املبـادرة مـن      . احملافظات، وجلان من اجملتمع احمللى، ومؤسسات القطاع اخلاص       
األورويب االحتـاد  ن الدويل مثل    اإلنفاق احلكومي ومسامهات اجلهات املاحنة من خالل التعاو       

 .والقطاع اخلاص املصري واألجنيب

  : فهيالربامج الرئيسية يف مبادرة تعليم الفتياتأما   -٢٨٤
 .استكمال قواعد البيانات •

 .برنامج النوعية والتعبئة اجملتمعية •

  .التوسع يف املدارس الصديقة للفتيات •
  .برنامج مكافحة الفقر •
  .برنامج املتابعة والتقييم •

  التنفيذ والنتائج    
 ١ ٠٧٦، ومت افتتـاح  ٢٠٠٣ينـاير  /كانون الثـاين بدأت مرحلة تنفيذ املبادرة يف    -٢٨٥

، ة ميسر ٢ ٢٤١تلميذ، وتدريب   / تلميذه ٢٧ ٤٣٦مدرسة صديقة للفتيات، وإحلاق حوايل      
والعمل على استكمال قواعـد     .  مشرفة، تأهيل كوادر من املدربني على التعلم النشط        ٧٣و

  .ت وحتديد الفجوة النوعية على مستوى العزب والنجوع للمرة األوىلالبيانا
جلان التعليم   إىل   باإلضافة)  متطوع ١٤٠(تدريب أعضاء الفرق احمللية التطوعية      ومت    -٢٨٦

  ). متطوعني٧ إىل ٥(اليت يتم تشكيلها يف كل مدرسة، وتضم كل جلنة 
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التعلـيم وبرنـامج الغـذاء العـاملي،        توفري التغذية بالتعاون مع وزارة التربية و      ومت    -٢٨٧
  . يبواألوراالحتاد واألدوات الدراسية بالتعاون مع 

واإلجناز املميز للمبادرة هو ما رسخته من مفاهيم أساسية حول املشاركة اجملتمعيـة               -٢٨٨
والتنسيق وعدم التمييز، وترسيخ منهجية التعلم النشط، ويف تطبيـق منهجيـة خاصـة يف               

استهدفت بناء قدرات العناصر املختلفة للمجتمع املدين ومتكينه حىت يتسىن          التخطيط والتنفيذ   
  . له املشاركة بفاعلية ومتابعة حتقيق األهداف املختلفة للخطط اإلجرائية

ولة ؤمن خالل املبادرة على بناء قدرات سبع مجعيات أهلية مـس          " اجمللس"حرص  و  -٢٨٩
  . تابعة والتوعية والتعبئة اجملتمعيةعن التنفيذ على املستوى احمللي إضافة إىل امل

ار الـزواج   مت دمج مكون للتوعية بقضايا الصحة اإلجنابية وصحة املراهقني وأضر         و  -٢٩٠
يدز يف منهج التعلم النشط، كذلك مت تقدمي خدمات توعوية بأضـرار            املبكر والوقاية من اإل   

 وأسر فتيات املـدارس     الزواج املبكر واحلمل اخلطر، وأمهية الفحص قبل الزواج للميسرات        
الصديقة، واجلدير بالذكر جناح الربنامج يف أحدي مدن الصعيد اليت سبق رفضها لنشر ثقافة              

  .الصحة اإلجنابية بني بناهتا املراهقات
حظيت مبادرة تعليم البنات باهتمام كبري من قبل احلكومة املصرية اليت اعتـربت             و  -٢٩١

 الـسيدة   ،م اجملتمعي، كما حرصت سيدة مـصر األوىل       بيتاً للخربة يف جمال التعلي    " اجمللس"
 على مساندة املبادرة يف مراحلها املختلفة والـيت توجـت أخـرياً بتوقيـع               ،سوزان مبارك 

بروتوكوال للتعميم بني اجمللس ووزارة التربية والتعليم، شهدت توقيعه السيدة األوىل يف إطار             
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٦ يف مؤمتر إقليمي إلطالق توثيق مبادرة تعليم البنات

يعترب منوذج املبادرة املصرية لتعليم البنات منوذجاً متفرداً على مـستوى املنطقـة             و  -٢٩٢
للتدخل التنموي الشامل واملتكامل والذي حظي باهتمام كبري من اجلهات الدولية، حيـث             

ن جنيه لتنفيـذ     مليو ١٥٧قامت منظمة اليونيسيف بتوثيقه، فقد خصصت احلكومة املصرية         
 مليون يورو يف إطار برنـامج       ٦,٥ األورويب   االحتاد   مخس سنوات وقدم     ىاملبادرة على مد  

هذا باإلضافة إىل الدعم الفين واملـايل       . ٢٠٠٥أطفال يف خطر الذي ينفذه اجمللس منذ عام         
هذا وقد جـذبت جـودة هـذا        . الذي قدمته منظمات األمم املتحدة للمبادرة منذ بدايتها       

وذج التنموي شركاء آخرين من القطاع اخلاص والقطاع املدين، وحرصوا على دعمـه             النم
اجلدير بالذكر أن التمويل األجنيب ركز يف املقـام األول علـى            . بكل ما لديهم من طاقات    

اجلودة التعليمية اليت متيزت هبا تلك املبادرة واليت جذبت وزارة التربية والتعليم ودفعتـها إىل               
التعلم النشط يف املدارس النظامية ونشر التجارب املختلفة يف جمـال التعلـيم             تعميم منهجية   

 ١٦منهم  اً   خرجي ٥٥٠ مت ختريج    ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانويف  . اجملتمعي على مستوى اجلمهورية   
  . منهم مبدارس املرحلة اإلعدادية يف املائة٩٥، وقد التحق اةفت
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  مدارس الفصل الواحد    
لى فلسفة تشجيع الفتاة الدارسة إلطالق طاقاهتا اخلالقة وقدراهتا         تقوم هذه املدارس ع     -٢٩٣

نـه اسـتثمار    أاإلبداعية ليكون هلا دور يف اجملتمع، كما يتم النظر إىل تعليم املتسربات علـى               
اجتماعي واقتصادي طويل األمد، وهتدف هذه املدارس إىل متكني الدارسـة مـن اكتـساب               

ة يف اجملاالت املهنية، ومتكينهم من اإلسـهام يف مـشروعات           املهارات واخلربات العملية املالئم   
 ٦٦ ٦٢٣ تلميذ وتلميذة، منـهم      ٦٩ ١٧٠وقد زادت أعداد املقيدات هبا إىل       . التنمية الشاملة 

، كما ُسِمَح خلرجياهتا مبواصلة الدراسة باملرحلة اإلعدادية والثانوية،         ٢٠٠٤/٢٠٠٥تلميذة عام   
 ملن هن يف مناطق نائية،      اً عام ٢٢ للمرحلة الثانوية،    اً عام ٢٠رفع سن القبول هلن حىت سن       ومت  

 مدرسة  ٣ ١٤٧، وأصبح عددها    ١٩٩٣/١٩٩٤مدرسة يف عام     ٢١١وقد بدأ املشروع بعدد     
  . ضعفا١٤ً مبا يقارب  يف املائة١ ٣٩١ بزيادة مقدارها ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف عام 

  مدارس اجملتمع    
 واحملرومة مـن   اًليم يف املناطق األقل حظّ    رص التع صيغة أخرى هتدف إىل توفري ف     هي    -٢٩٤

اخلدمات التعليمية مبشاركة اجملتمعات احمللية، يف إطار التعاون بني وزارة التربيـة والتعلـيم              
 مـدارس، وىف عـام      ٤بإنـشاء   ١٩٩٢بدأت مدارس اجملتمع عـام      . ومنظمة اليونيسيف 

ملختلفة، روعي أن    مدرسة، كما تلىب احتياجات البيئات ا      ٣٣٩، بلغ عددها    ٢٠٠٤/٢٠٠٥
وقـد  .  للبنات  يف املائة  ٧٠ للبنني و   يف املائة  ٣٠يكون قبول التالميذ يف هذه املدارس مبعدل        

قامت الوزارة بإعداد كتب ومواد تعليمية مصاحبة، وأنشطة تعليمية هلـذه املـدارس، مـع            
عملية مواصلة تدريب معلماهتا على إدارة وتنظيم الفصل بأسلوب تربوي يساعد على جناح ال            

 .التعليمية وباستخدام مدخل التعلم النشط

  املدارس الصغرية    
توفري فرص التعليم يف املناطق احملرومة من التعليم مبـشاركة اجملتمعـات         إىل   وهتدف  -٢٩٥

 مدرسـة   ٢٥ مـدارس بالقـاهرة،      ٥احمللية واملنظمات الدولية، وقد بلغ عدد هذه املدارس         
  . بالفيوم١٣بسوهاج، 

  "املائة مدرسة "مشروع تطوير    
تتبىن املشروع مجعية مصر اجلديدة برئاسة السيدة سوزان مبارك مث حتول املـشروع               -٢٩٦

بفضل جناح اجلمعية يف مرحلته األوىل إىل هدف قومي تتنافس كل مؤسـسات األعمـال               
وقد جنحت املرحلة األوىل من املشروع      . لإلسهام فيه من أجل االرتقاء باملؤسسات التعليمية      

طوير املدارس احلكومية يف املناطق اليت ال تتوافر يف مدارسها معايري املـدارس الفعالـة               يف ت 
 مدرسة يف أحياء السالم     ١٠٠وحتتاج إىل نقلة نوعية فيما تقدمه من خدمات ومشل التطوير           

 ألف طالب وطالبة وبلغ عدد الفصول       ١٥٠والنهضة واملرج والزيتون بالقاهرة واستفاد منها       
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 فصل، وقدرت قيمة التربعات النقدية لرجال األعمـال واملؤسـسات           ٢ ٨٦٠ا  املطورة فيه 
وتأيت املرحلة الثانية من مشروع تطوير املائة       .  مليون جنيه  ٧٩املسامهة يف املرحلة األوىل مببلغ      

مدرسة لتشمل حمافظيت القاهرة واجليزة استكماالً ملا بدأته مجعية مصر اجلديـدة يف منـاطق               
وتشمل خطة التطوير يف املرحلة الثانية من املـشروع ثـالث           .  وعني مشس  الزيتون واملطرية 

  .٢٠١٠مراحل متتد حىت 

  شني يف القرى والنجوعنشر ثقافة تكنولوجيا املعلومات بني األطفال املهّم    
برنامج تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت بالتعـاون مـع وزارة          " اجمللس"ينفذ    -٢٩٧

لومات وصندوق األمم املتحدة للسكان، صندوق األمم املتحـدة       االتصاالت وتكنولوجيا املع  
اإلمنائي، اليونيسيف، جملس السكان العاملي هبدف االرتقاء باخلـدمات املقدمـة لألطفـال             

 وسائل االتصال التكنولوجية،    ى، وتزويدهم بأرق  اإلنترنتومحايتهم من خماطر االستغالل عرب      
، واملنيا، والبحرية، وأسيوط، وبـين سـويف،        وذلك مبحافظات الفيوم، واجليزة، وسوهاج    

ويستهدف املشروع فتيات مدارس مبادرة تعليم البنـات، املـراهقني، الفتيـات            . وأسوان
  .املتسربات من التعليم، األطفال املستفيدين من خدمات خط جندة الطفل

  التعاون الدويل يف جمال التعليم     
حنة يف مشروعات تستهدف زيـادة نـسبة        سامهت الوزارة مع عدد من اهليئات املا        -٢٩٨

االلتحاق، وقد قام البنك الدويل بدعم وبناء القدرات املؤسسية بوزارة التربيـة والتعلـيم،              
يب يف  واألوراالحتـاد   وساهم البنك الدويل و   . وتزويد املدارس باملعامل وأجهزة احلاسب اآليل     

تعليم األساسي مع التركيز على      الذي يهدف إىل تطوير نظام ال      )EEP(برنامج حتسني التعليم    
وتنفذ منظمة اليونسكو   . املناطق اجلغرافية األقل حظاً، وينفذ املشروع يف مخس عشرة حمافظة         

بالشراكة مع برنامج الفقر العاملي، واجلمعيات األهلية إنشاء مدارس صـديقة لألطفـال يف              
 حيث قام البنك    )EEP(ومتويل بناء مدارس جديدة مثل برنامج حتسني التعليم         . ظروف صعبة 

أيـضاً   من قيمة تكلفة كل مدرسـة، و        يف املائة  ٣٠ مدرسة بنسبة    ٤٠٥الدويل بتمويل بناء    
وهناك تعاون مع جهات دوليـة إلعـداد    .  مدرسة ١٥٠األورويب لتمويل بناء    االحتاد  منحة  

ن مع  وتدريب القائمني على العملية التعليمية منها حتسني تدريس العلوم والرياضيات بالتعاو          
من خالل تدريب جمموعة من املعلمني، وإعداد أدلة        ) جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدويل     

وكذلك تدريب اإلدارة الوسطى على مستوى احملافظات يف عدد مخس عشرة حمافظة . للمعلم
 من مدرسي املرحلـة االبتدائيـة علـى         ١ ٥٠٠تدريب  اً  األوريب، وأخري االحتاد  مبنحة من   
  .أسلوب التعلم النشط بالتعاون مع اليونيسيفاستخدام 

ون البيئة فكرة تطوير التعليم باملدارس عن طريق التعاون مـع           ؤكما يتبىن جهاز ش     -٢٩٩
مبيوتر حملافظة   جهاز ك  ٤٠٠ يف هذا اإلطار توريد      منظمة سيدارى العاملية للبيئة، وقد اعتمد     

إىل مدارس التعلم النشط، وسـيتم   أسيوط مت توزيعها على مدارس القرى والنجوع باإلضافة         
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ومما الشك فيه أن    . التربع بنفس العدد حملافظات سوهاج واملنيا وبين سويف والوادي اجلديد         
 .تلك اجلهود غري التقليدية لتوفري التعليم للفقراء تساهم يف ختفيض معدالت عمالة األطفال

 وير التعليم يف مصرالتحديات التربوية والثقافية اليت ال تزال تواجه عملية تط    

هناك عدد من التحديات تواجه عملية تطوير التعليم تتصل باحتياجات البنية التحتية              -٣٠٠
 فصالً ملواجهة مشكلة ارتفاع كثافة الفـصول، وتـوفري اخلدمـة            ٥٧ ٠٢٢مثل بناء عدد    

ـ             ات التعليمية للمناطق احملرومة، توفري فصول رياض األطفال ويتطلب كل ذلك زيادة امليزاني
 فصل حلل مشكلة املتبقي مـن طـالب   ١ ٨٣٣كما أن هناك حاجة لبناء  . املخصصة للبناء 

املرحلة االبتدائية نتيجة عودة الصف السادس بعد أن مت إلغائه لعدد من السنوات، مما ترتـب            
  .عليه وجود هذه الزيادة من التالميذ

ودة التعليم ال تزال يف بدايتها      أن اجلهود املبذولة حنو االرتقاء جب     أيضاً  من التحديات   و  -٣٠١
التجريبية من خالل العديد من املشروعات واليت وما تزال تنفذ على نطاق حمدود يف إدارات               
ببعض احملافظات، كما أن اهليئة القومية لالعتماد وضمان جودة التعليم ال تزال يف بـدايات               

توفري التمويـل الكـايف     عملها، وتعميم معايري اجلودة يتطلب خطط بعيدة املدى مع ضمان           
 . اجلمهوريةىلتغطية مجيع املدارس على مستو

الذين تتراوح أعمارهم    عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بأعداد األميني من األطفال        و  -٣٠٢
وضع خطة قومية   يصعب مهمة    املستهدفة واحملرومة،  يف املناطق    وخاصةاً   عام ١٨ و ١٤بني  

 .ةبيانات إحصائية دقيق تستند إىل

  الراحة وأوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية  - يمج  
  )٣١املادة (

  وزارة التربية والتعليم    
اضطرت وزارة التربية والتعليم سعياً حنو حتقيق االستيعاب الكامـل لألطفـال، إىل               -٣٠٣

 ، أعداد التالميـذ   حتويل بعض املدارس للعمل أكثر من فترة دراسية يف اليوم الواحد ملضاعفة           
 ساعات على األكثر مما اضطر الوزارة إىل إلغاء         ٥ أو   ٤فاخنفض عدد الساعات الدراسية إىل      

. حصص التربية الرياضية والفنية وتقليص الوقت املخصص للفسحة يف هذا النوع من املدارس       
الكامل  إىل أن نسبة املدارس اليت تعمل بنظام اليوم الدراسي           ٢٠٠٦هذا ويشري إحصاء عام     

 للتعليم   يف املائة  ٤٤,٨ ، للتعليم االبتدائي   يف املائة  ٤٤,٣ :ساعات يومياً تبلغ نسبتها   ) ٧-٦(
وقد اهتمـت وزارة   . للثانوي الفين يف املائة٢٧,٤ ، للثانوي العام  يف املائة  ٦٢,١ ،اإلعدادي

املتميزين رياضياً  نه ُيمنح للطالب     حيث إ  التربية والتعليم يف الفترة األخرية باألنشطة الرياضية      
كما يتم التأكيد   . هلهم لاللتحاق بالتعليم اجلامعي   ؤدرجات إضافية يف هناية املرحلة الثانوية ت      
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على تنفيذ املدارس خلطة األنشطة الطالبية اليت تتضمن أنشطة ثقافية ورياضـية واجتماعيـة              
  .وفنية عالوة على برنامج مهرجان القراءة للجميع

  باجمللس القومي للشبا    
إزاء ما أسفر عنه الواقع من إمهال الشق املتعلق بالشباب لصاحل الرياضة، ورغبـة يف                  -٣٠٤

 صـدر قـراران     ٢٠٠٥توجيه مزيد من االهتمام إىل األنشطة التروحيية للـشباب، يف عـام             
اجمللـس القـومي   (لتحويل اجمللس القومي للشباب والرياضة إىل جملسني مـستقلني         مجهوريان
 ٤٢٦هذا وبإنشاء اجمللس القومي للرياضة طبقاً للقرار رقم        ).  القومي للرياضة   اجمللس -للشباب  

      نـشر الثقافـة     - توسيع فـرص املمارسـة الرياضـية         : اختص اجمللس مبا يلي    ٢٠٠٥ لسنة
 تنفيذ خطط لتنمية الكوادر البشرية وتدعيم البنيـة         - وضع خطة لصناعة األبطال      -الرياضية  

 وضع نظم اإلدارة ومتويل الرياضة باإلضافة إىل        -ية املنشآت الرياضية     تنم -األساسية للرياضة   
 ٤٢٥كما حتددت اختصاصات اجمللس القومي للشباب مبوجب القرار رقم          . التشريع الرياضي 

 نـشر   - وضع وتنفيذ خطة لقطاع رعاية النشء والـشباب          :، على النحو التايل   ٢٠٠٥لسنة  
 تنمية الكـوادر    -والسلوكيات املستهدفة وتشجيع التطوع     الثقافة الشبابية والتأكيد على القيم      

 وضع برامج من شأهنا تنمية قـدرات ومهـارات الـنشء            -البشرية العاملة مع هذا القطاع      
 . وتدعيم البنية األساسية ملمارسة األنشطة الشبابية-والشباب 

ت الفراغ  يقدم اجمللس القومي للشباب عدة أنشطة ومشروعات للترفيه والشغل أوقا           -٣٠٥
  :ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصراً وإناثاً وتستهدف األطفال والشباب ذكور

 يهدف ممارسة الدميقراطية على أرض الواقع وتدريب الطالئع على          :برملان الطالئع  •
وقد بلغ عدد املـستفيدين     . العمل السياسي والربملان وتفعيل دور العمل اجلماعي      

  .طفلة/طفالً )١٧٧ ٤٥٠( حوايل ٢٠٠٧عام 
 يهدف املشروع إىل توسيع قاعدة املمارسني لألنشطة املختلفة بأندية   :أندية الطالئع  •

 ٢٠٠٧الطالئع، والكشف املبكر للمتميزين من الطالئع، وقد وصل عددها عـام            
 حـوايل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧نادي كما بلغ عدد املـستفيدين عـام         ) ١ ٠٠٠(إىل  

ئع على احلاسب اآليل وتطبيقـات      كما مت تدريب الطال   . طفلة/طفل) ٢٧ ٨٠٠(
  . مبراكز الشباباإلنترنت

األنشطة الكشفية واألنشطة الثقافية مبا يف ذلك تطوير املكتبات، تنظيم املسابقات،            •
 . وإصدار الكتيبات

  وزارة التضامن    
 ١٥-٦( وتعترب مؤسسة اجتماعية تربوية لألطفال يف املرحلة العمرية          :أندية األطفال   -٣٠٦
عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب التربوية الـسليمة، ويبلـغ            ذلك  ) عام
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ومكتبات األطفال ويبلغ عددها . ةطفل/ طفل٦١ ٠١٧ نادي طفل يستفيد منها    ٤٩٢عددها  
 ٦٣وحدائق األطفال ويبلغ عـددها      . ةطفل/ طفل ٩٣ ٦٥١ مكتبه وعدد املستفيدين     ٧٠٨
  .)٧(٢٧٨ ٦٤٠ يقة وعدد املستفيدين منهاحد

  ملركز القومي لثقافة الطفلا    
يهدف املركز إىل االرتقاء بثقافة وتنمية مواهب وقدرات الطفل وتشكيل شخصيته             -٣٠٧
 ووجدانه عرب الوسائط الثقافية املتعددة وكذلك من خـالل ورش العمـل الفنيـة               هتوعقلي

ل ومهرجان  والثقافية، والندوات اهلادفة على هامش فعاليات مهرجان السينما الدويل لألطفا         
التعرف على   إىل   وقد قدم املركز جمموعة من األحباث اليت سعت من خالهلا         . القراءة للجميع 

ميول واالجتاهات الثقافية للطفل، والعديد من األنشطة الـصيفية والنـدوات واملـسابقات             
  . واملعارض والندوات واالحتفاالت

  اجمللس القومي للطفولة واألمومة     
 خالل مشروعاته املختلفة بتنظيم مسابقات بيئية وفنية تشمل التعرف          قام اجمللس من    -٣٠٨

على مدى قدرة الطلبة والطالبات ومدرسيهم على االستفادة من املعسكرات البيئيـة الـيت              
شاركوا هبا يف إقامة أركان خضراء فنية زراعية وبيئية من خالل استغالل املواد البيئية البسيطة     

.  مناذج وجمسمات بيئية، استطاعوا من خالهلا احلفاظ على بيئتهم   وتدوير املخلفات يف تصميم   
علـى  أيضاً  وعمل  . سني ومدارس وقام اجمللس بصرف جوائز قيمة للمتميزين من طلبة ومدرّ        

تطوير قاعات األلعاب الرياضية مبركز شباب وإمدادها بأحدث األجهزة الرياضية اليت تساعد            
  . على استغالل النشء ألوقات فراغهم

للجهود املبذولة اً وافياً هذا وعلى الرغم من أن األنشطة السابق ذكرها ال تقدم حصر  -٣٠٩
فاملنـهج  . يف هذا الشأن، إال أن أطفال مصر ال حيصلون على حقهم يف الرياضة والتـرويح              

ما يبتلع حصص األنشطة، ومتطلبات الدروس اً على األطفال وأحياناً الدراسي كثيف ميثل عبئ
ويضطر أطفـال   .  تترك هلم مساحة ملمارسة الرياضة بعد انتهاء اليوم املدرسي         اخلصوصية ال 

 . تفوقوا يف رياضات بعينها إىل ترك لعبتهم املفضلة للتفرغ للتحصيل الدراسي

__________ 

، الالئحة النموذجية حلدائق األطفال هي كـل مـساحة          ١٩٩٩أغسطس  / آب ٩ املؤرخ   ١٧٣القرار رقم    )٧(
 . متر ميارس فيها األطفال وأسرهم نشاطاً ترفيهياً ورياضياً وثقافيا١ ٠٠٠ تقل عن خضراء ال
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  إجراءات احلماية اخلاصة  - تاسعاً  
  )٤٠-٣٨ و،٣٧، و٣٦-٣٣و، ٢٢املواد (

) ٥٤-٤٩، الفقرات   CRC/C/15/Add.145(  للجنة باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية     -٣١٠
 ٢٤٦ واخلاصة بعمالة األطفال، والفقـرة  (CRC/C/65/Add.9) التقرير من ٢٤٤ الفقرة  بشأن

 اخلاصة بقضاء األحداث نقدم ٢٤٩ و٢٤٨واخلاصة باالستغالل اجلنسي لألطفال، والفقرات 
  .فيما يلي الرد على املالحظات واإلجراءات اليت مت اختاذها

دابري احلماية اخلاصة مكوناً غري منفصل ملنظومة احلقوق اليت تكفـل التنميـة             تعترب ت   -٣١١
والرعاية واحلماية لألطفال والدعم واملساندة ألسرهم، وتتبىن مصر هذا التوجه يف معاجلة كافة             

ون الطفولة، يف إطار مسرية تنشد حتقيق التنمية االجتماعية الشاملة، ويف هذا السياق جـاء               ؤش
متـضمناً خطـة    ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( العقد الثاين حلماية الطفل املصري ورعايته        إصدار وثيقة 

طموحة، متثل يف واقع األمر نقلة نوعية وحضارية، تنشد حتقيق تطوير كمي وكيفي يف كافـة                
كما أولت الوثيقة أمهية خاصة حلماية األطفال يف ظروف صـعبة، خاصـة             . جماالت الطفولة 

ل الشوارع، واألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية االجتماعية املتسربني والعاملني منهم، وأطفا
لوضع برنامج شامل لكفالة القـضاء      "كما أبرز اإلعالن الرئاسي احلاجة      . واملؤسسات العقابية 

  ."ومهنياًاً على مشاكل هؤالء األطفال، وتنشئتهم تنشئة صحيحة نفسياً واجتماعي

  األطفال األكثر عرضة للخطر    

  فال الالجئوناألط  - ألف  
  )٢٢املادة (

  األطفال الالجئون يف مصر    
، ٢٠٠٧ نـسمة وذلـك يف       ٣٥ ٦٥٧بلغ تعداد الالجئني وطاليب اللجوء يف مصر          -٣١٢
، وتـصل    يف املائة  ٣١,٥حنو  اً   ألف الجئ، ميثل األطفال دون السابعة عشرة عام        ١٨منهم  

ويشكل .  من اإلناث   يف املائة  ١٤,٨    ب مقارنة    يف املائة  ١٦,٧نسبة األطفال الذكور منهم إىل      
ثيوبيـون  ، يليهم الـصوماليون واإل    ) يف املائة  ٦٧(السودانيون الغالبية العظمى من الالجئني      

متثل   ألف، ١٧وقد بلغ عدد طاليب اللجوء حنو       ).  على التوايل   يف املائة  ٢,٧ و  يف املائة  ٢٤,٤(
 يف  ٧٢,٥(أيـضاً   بية العظمى هنـا     ، وميثل السودانيون الغال    يف املائة  ٢٩نسبة األطفال منهم    

، وقد ارتفعت مؤخراً نسبة طـاليب       يف املائة  ١,١، أما الصوماليون فال تتعدى نسبتهم       )املائة
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ومبقارنة البيانات لعـامي     .  يف املائة  ٢٣,١٧اللجوء من العراقيني لتصل إىل      

 تشري إىل   ٢٠٠٦بيانات لعام   جند أن هناك ارتفاع يف إمجايل عدد الالجئني وطاليب اللجوء، فال          
وهناك حاجة إىل   .  يف املائة  ٣١ ألف نسمة، وبلغت نسبة األطفال       ٣٣أن إمجايل العدد كان     
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مشاركة وزارة الداخلية يف حصر أعداد الالجئني وطاليب اللجوء وبيان إعداد النازحني غـري              
  .الشرعيني لتحديد غري املستحقني حلقوق احلماية لالجئني

 ربامج لتوفري حقوق األطفال الالجئنياخلدمات وال    

 بتنفيذ برنامج حلماية ودمج الالجئني يف املناطق احلضرية         ٢٠٠٤يف عام   " اجمللس"بدأ    -٣١٣
احملرومة اليت يعيشون هبا مبشاركة املفوضية السامية لألمم املتحدة لغوث الالجئني واجلمعيـات             

واألمهات الالجئني يف مناطق إقامتهم،     األهلية يف برنامج يستهدف التعرف على واقع األطفال         
ودمج األسرة والشباب واألطفال الالجئني يف اجملتمعات احلضرية احملرومة من بـرامج تنمويـة         
خمتلفة وذلك من خالل أنشطة توضع بناء على احتياجات اجملتمعات احمللية لالجئني واملصريني             

  . ر مبحافظة القاهرة احلضرية العشوائية بشرق مدينة نص٤,٥يف منطقة الكيلو 

  اخلطوات اإلجرائية حلماية الالجئني    
مت تقدير احتياجات هذه اجملتمعات ومت على أساسها وضع خطـة عمـل إجرائيـة                 -٣١٤

  :يف جمال التعليم. وتنفيذها، وقد مشلت جماالت مثل األمن والتوعية باملوضوعات القانونية اهلامة

كلفة املستلزمات التعليمية لألطفال واألسر     توفري مدارس مشتركة باملنطقة وتوفري ت      •
   .يف اجملال الصحي. من ذوي الدخول البسيطة وحمدودي الدخل

يف . توفري نظام صحي ونظام إحالة لالجئني، وإنشاء مراكز طبية متقدمة باملنطقـة            •
 .اجملال االقتصادي

ة الصغرية  تشجيع اجلمعيات األهلية واجلهات احلكومية على توفري املشاريع االئتماني         •
  .للشباب إلقامة مشروعات مدرة للدخل

إنشاء مراكز تدريب لألهايل، لتوفري فرص      . زيادة وعي األسر بأمهية تنظيم األسرة      •
  :جناز ما يليإالعمل السيدات، وقد مت 

عقد ندوات ودورات تدريبية لالجئني لرفع الوعي والتعريـف باخلـدمات            •
 .املتاحةاملتاحة وضمان حصول األطفال على احلقوق 

إنشاء حضانات مشتركة للطفولة املبكرة لألطفال الـسودانيني واملـصريني           •
. وإتاحة فرص عمل للشابات منهم، وقد مت تدريب امليسرات لتلك الفصول          

 .فتح فصول حملو األمية

جتهيز مركز صحة للمرأة باملركز الطيب باهلجانة لزيادة التواصل بني السيدات            •
صريات، واالستفادة من اخلدمات اجملانية اخلاصـة       والفتيات السودانيات وامل  

وضمان حصول األطفال على التطعيمات األساسية للوقاية مـن األمـراض           
يدز، وضمان تسجيل األطفال الـسودانيني      خاصة شلل األطفال والدرن واإل    
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عند امليالد، توفري شبكة معلومات للتعرف على واقع التردد على املركز الطيب            
 . للمصريني والسودانيني على وجه السواءواحلالة الصحية

التوعية حول صحة املراهقني، واملشاكل املتعلقة باإلناث مثل ارتفاع معـدل            •
وفيات األمهات وقضية اخلتان وأضرارها النفسية على الفتيـات ومـشاكل           

 .يدز واألمراض املعدية املنتقلة عن طريق اجلهاز التناسلياإل

املناطق واالستعانة بالشباب املصري مع شـباب       تطبيق برنامج حلماية البيئة ب     •
 . الالجئني يف تنظيف الشوارع، وتوفري العربات الصغرية

توفري اخلدمات الثقافية والترفيهية والرحالت املشتركة لألطفال من املصريني          •
 .والالجئني لدعم التعاون واحترام اآلخر

ـ        • ع املـصري وجمتمـع   تشكيل جلنة تنفيذية يف اجملتمع احمللي تضم رواد اجملتم
الالجئني خاصة من السودانيني، وممثلي اهليئات الدولية واملاحنني لدراسة تقييم          
أثر للمشروعات والربامج اليت مت تنفيذها يف هذه املناطق على أعضاء اجملتمـع       

 .احمللي ومتابعة التنفيذ

قة  أشهر لتقدمي املشورة والدعم للجنة املنس      ٣تكوين جلنة استشارية جتتمع كل       •
 توفري اخلدمات الصحية جماناً، أو برسم جنيـه مـصري            إىل ىللمشروع تسع 

واحد، لكل األمهات واألطفال الالجئني يف املراكز الصحية احلكومية والعمـل     
 .على سبل مشاركة الالجئني واملصريني يف كل األنشطة لزيادة فرص التواصل

  األطفال يف نزاع مع القانون  - باء  
  )٤٠املادة (

   قضاء األطفال شؤونرة إدا    
 نعرض ٢٤٩ و ٢٤٨يف الفقرات رقم    الواردة  باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية للجنة        -٣١٥

  : النحو التايل لتنفيذ توصية اللجنةىللخطوات اليت مت اختاذها عل

  التعديالت التشريعية    
 والقـوانني   )٤٠ و ٣٧(سدت تعديالت قانون الطفل الفراغ بني االتفاقية يف املادتني            -٣١٦
ـ              و. املصرية  ىأهم ما مييز تعديالت قانون الطفل هو وضع نظام جديد لعدالة األطفال يقوم عل

 للجنة  ١٠االعتراف حبقوق الطفل يف قضاء األحداث كما جاءت باالتفاقية والتعليق العام رقم             
ات حقوق الطفل عن حقوق األطفال يف نظام قضاء األطفال، والوثائق واملعـايري الدوليـة ذ              

ويستند النظام التجديد على التدخل االجتماعي والتأهيل واحلماية وإعادة دمج األطفال           . الصلة
 .١٩٩٦ لعام ١٢يف اجملتمع وينأى عن املنهج العقايب والذي كان مييز القانون رقم 
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 بشأن جترمي التسول والتـهرب مـن        ٢٤٨واستجابة للمالحظة اخلتامية للجنة رقم        -٣١٧
 بقائمة عريضة من األطفـال يف       ٩٦ يف مادته رقم     ١٢٦ترف القانون رقم    املدرسة، فقد اع  

ظروف صعبة منها الفئتني املشار إليهما واعتربهم ضحايا معرضون للخطر، حيث اسـتبدل             
القانون مصطلح الطفل املعرض لالحنراف بالطفل املعرض للخطر وتوسع يف تفسري الفئـات             

 .)مرفق نص القانون( .اليت تستوجب احلماية

 ١٢٦ من قـانون الطفـل املعـدل         ١ ، فإن املادة  ٣٧بالنسبة للمادة من االتفاقية     و  -٣١٨
تكفل الدولة محاية الطفولة واألمومة، وترعى األطفال، وتعمل         ": تنص على أنه   ٢٠٠٨ لسنة

على هتيئة الظروف املناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي يف إطار من احلريـة   
كما تكفل الدولة، كحد أدىن، حقوق " وأضيفت هلا فقرة ثانية مستحدثة. نسانيةوالكرامة اإل

  .الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغريها من املواثيق الدولية ذات الصلة النافذة يف مصر
على أن احلرية الشخـصية حـق        منه   ٤١ ينص يف املادة     كما أن الدستور املصري     -٣١٩

وفيما عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو             مصونة ال متس،     يطبيعي وه 
حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصـيانة               

ألحكـام  اً  أمن اجملتمع، ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو النيابة العامة، وذلك وفق            
  .٢٠٠٧التعديالت الدستورية .  االحتياطيوحيدد القانون مدة احلبس. القانون
كل مواطن يقبض عليه أو حيبس أو تقيد         : ما يلي   ينص الدستور على   ٤٢ويف املادة     -٣٢٠

 اً،أو معنوي اً  حريته بأي قيد جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدني             
. قوانني الصادرة بتنظيم الـسجون    جيوز حجزه أو حبسه يف غري األماكن اخلاضعة لل          ال كما

 منه يهـدر    بشيء مما تقدم أو التهديد      شيءوكل قول يثبت أنه صدر من مواطن حتت وطأة          
  .يعول عليه وال

 أنـه   من قانون الطفل املعدل تعاجل هذا األمر، فضالً عن ذلك          ١٠٧املادة  كما أن     -٣٢١
 تقرير عليها من وزارة التـضامن       ميكن تعديل التدابري أو إلغائها بقرار من احملكمة بعد عرض         

 .االجتماعي أو اللجنة الفرعية حلماية األطفال طبقاً لتعديالت القانون

: )١١٢املـادة   (كما نصت التعديالت على جترمي لكل من حجز طفل مع بـالغ               -٣٢٢
جيوز احتجاز األطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غريهم من البالغني يف مكـان واحـد،                 ال

ويعاقـب  . يذ االحتجاز تصنيف األطفال حبسب السن واجلنس ونوع اجلرمية        ويراعى يف تنف  
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتني وبغرامة ال تقل عن ألـف جنيـه                   

جتاوز مخسة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام أو مكلف خبدمـة                وال
 .  أو أكثر يف مكان واحدعامة احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع بالغ
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 للطفل احلق يف املساعدة القانونية، وجيـب أن         :)٨(١٢٥التعديالت نصت يف املادة       -٣٢٣
يكون له يف مواد اجلنايات ويف مواد اجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوباً حمام يدافع عنـه يف                 

 العامة أو احملكمة ندبه،     مرحليت التحقيق واحملاكمة، فإذا مل يكن قد اختار حمامياً تولت النيابة          
  . وذلك طبقاً للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية

 ال جيوز أن حيضر حماكمة الطفل أمام األحداث إال أقاربه والشهود            :١٢٦ويف املادة     -٣٢٤
وللمحكمـة أن   . واحملامون واملراقبون االجتماعيون ومن جتيز له احملكمة احلضور بإذن خاص         

ج الطفل من اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا يف الفقرة الـسابقة إذا                تأمر بإخرا 
رأت ضرورة لذلك، على أنه ال جيوز يف حالة إخراج الطفل أن تأمر بـإخراج حماميـه أو                  
املراقب االجتماعي، كما ال جيوز للمحكمة احلكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل مبا مت يف غيبته 

محكمة إعفاء الطفل من حضور احملاكمة بنفـسه إذا رأت أن مـصلحته             من إجراءات، ولل  
  .اًتقتضى ذلك ويكتفي حبضور وليه أو وصيه نيابة عنه، ويف هذه احلالة يعترب احلكم حضوري

 من القانون املعدل املشار إليها أعاله تتفق معهـا،  ١، فإن املادة ٤٠لمادة  لأما بالنسبة     -٣٢٥
 حىت تثبت إدانتـه يف      يءدستور املصري، تنص على أن املتهم بر       من ال  ٦٧وكذلك فإن املادة    

وكل متهم يف جناية جيب أن يكـون  . حماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه    
 من الدسـتور  ٧١أما املادة . وذلك ينطبق على األطفال يف نزاع مع القانون     . له حمام يدافع عنه   

 ويكون  اً،ه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فور         يبلغ كل من يقبض علي     :فتنص على أن  
له حق االتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، وجيب                 
إعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه، وله ولغريه التظلم أمام القضاء من اإلجراء الـذي              

لقانون حق التظلم مبا يكفل الفصل فيه خـالل مـدة حمـددة،             قيد حريته الشخصية، وينظم ا    
  .اً ولكن الداخلية ال تنفذ حكم القضاء أو ترد باالعتقال إداري.اًوجب اإلفراج حتم وإال
لقيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعـواه            "أما بالنسبة     -٣٢٦

 من القـانون    ١٢٢ و ١٢١فإن نص املادتني    "  إخل للقانون،اً  دون تأخري يف حماكمة عادلة وفق     
املعدل يتضمن حماكم متخصصة لنظر القضايا اليت يتهم فيها األطفال وكذا نيابات متخصصة             
مناط هبا التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها األطفال يعقبها اإلحالة إىل حمكمة الطفل أو حفـظ      

يري التدابري وتعديلها وإهنائها طبقاً لنص      كما أن اللجان الفرعية متلك سلطة طلب تغ       . القضية
  .٢٠٠٨ من القانون املعدل يف اً مكرر٩٩املادة 
 يكـون   :من القانون املعـدل   ) د( مكرراً   ١١٦وبشأن األطفال الشهود تنص املادة        -٣٢٧

لألطفال اجملين عليهم واألطفال الشهود، يف مجيع مراحل الضبط والتحقيق واحملاكمة والتنفيذ،         
االستماع إليهم ويف املعاملة بكرامة وإشفاق، مع االحترام الكامل لسالمتهم البدنية           احلق يف   

والنفسية واألخالقية، واحلق يف احلماية واملساعدة الصحية واالجتماعية والقانونيـة وإعـادة           

__________ 

 .٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مستبدلة بالقانون رقم  ) ٨(
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التأهيل والدمج يف اجملتمع، يف ضوء املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن تـوفري العدالـة               
  .  ضحايا اجلرمية والشهود عليهالألطفال
وبشأن التدابري ملعاملة هؤالء األطفال فإن القانون املعدل استحدث نظام كامل يسمى              -٣٢٨

 جلنة عامة على مـستوى  ٢٦داخل كل حمافظة وبرئاسة احملافظ أي (بلجان محاية الطفل العامة     
م أو مركز داخل كـل حمافظـة        اجلمهورية ميثل فيها اجملتمع املدين وجلان فرعية بكل دائرة قس         

 جلنة  ٢٠٠منوط هبم محاية األطفال املعرضني ألي خطر مبشاركة أعضاء اجملتمع املدين، حوايل             
  .فرعية على مستوى اجلمهورية واليت سبق ذكرها

  )االحتجاز أو السجن أو اإليداع يف املؤسسات(األطفال احملرومون من حريتهم     
لثمانينيات والتسعينيات تغريات اجتماعية واقتـصادية      شهد اجملتمع املصري خالل ا      -٣٢٩

متسارعة، شأنه يف ذلك شأن العديد من دول العامل، واليت كان هلا تأثري كبري علـى حيـاة                  
األسر وأسفرت عن ضغوط على الفئات اهلشة يف اجملتمع مما أدى يف بعض األحيان إىل ظواهر 

ف صعبة مثل ترك الدراسة والرتول إىل        مما عرض األطفال لظرو    يسلبية مثل التفكك األسر   
 تطور حجم اجلرائم اليت ارتكبها أطفـال        إىلوتشري إحصاءات وزارة الداخلية     . سوق العمل 

 تذبذب يف معدل اجلنايات املرتكبة، مع اخنفاض ملحوظ خالل الـسنوات األخـرية، يف        إىل
  . ٢٠٠٦-٢٠٠١حني ارتفع نسبياً عدد اجلنح املرتكبة خالل الفترة 

والذين مت احتجازهم علـى ذمـة       )  سنة ١٨أقل من   -١٢من  (بلغ عدد األطفال    و  -٣٣٠
 .اً يوم ٤٥ إىل   ٤ طفل تراوحت فترات االحتجاز بني       ٤ ١٧٣التحقيقات خالل هذه الفترة     

 ارتفاع نـسبة    وتشري البيانات املتوفرة إىل توزيع األطفال مرتكيب اجلنايات حسب النوع إىل          
رجع أسباب التعرض لالحنراف كما عرضـت يف عـدد مـن            وت. الذكور عنها بني اإلناث   

الدراسات إىل عوامل تتعلق مبشكالت يف حميط البيئة األسرية، من بينـها احلرمـان وسـوء         
كما أظهرت الدراسات ارتبـاط     . الظروف املعيشية لألسرة وإساءة معاملة الطفل، أو إمهاله       

لي العوامل األسرية تأثري األقـران      وي. التعرض لالحنراف يف كثري من األحيان بتصدع األسرة       
  ..سيئي السلوك

تشرف وزارة التضامن االجتماعي على مؤسسات الرعاية االجتماعية اليت يودع هبا   و  -٣٣١
 أحكام قضائية، وتعد املؤسسات لألطفال برامج لرعايتهم اجتماعياً ونفسياً          ىاألطفال مبقتض 

االجتماعي أن   وضح بيانات وزارة التضامن   وت. وصحياً كما تنظم هلم برامج تعليمية وتدريبية      
 :)٢٠٠٦(عدد األطفال املنفصلني عن والديهم بسبب قرارات احملاكم 
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  ٧دول اجل
   يف مؤسسات الرعاية حسب سبب االحتجازاحملتجزوناألطفال 

  طفل#   األسباب
أفعال ضد السياق االجتماعي والقانون وتعد خمالفات أو جنح وجتعلهم 

  :أو منحرفنيمعرضني لالحنراف 
٢    ٠٨١   

    )      سنة  ١٥    (+   ٩٢٣  )جنايات(             ً                          الرتكاهبم أفعاال  خمالفة للقانون وتعد جرائم 
   ١    ٢٢٠                         ً              بسبب تعرضهم لالحنراف طبقا  للقانون املعدل

   ٢    ٥٥٣  بانتظار يف دور املالحظة ملوعد العرض على احملكمة
     ٦٧٨                ًحمبوسني احتياطيا 

  .٢٠٠٦ إدارة الدفاع االجتماعي :املصدر
تتبع وزارة التضامن االجتماعي مؤسسات خاصة لألطفـال األحـداث وهـي            و  -٣٣٢

واليت تقدم خدمة رعاية األطفال الذين سيتم عرضهم على احملكمة من خالل            " املالحظة دور"
 حمافظة، بلغ عدد األطفال الذين تقـل        ٢٠ دور للمالحظة موزعة على      ٢٠اإلقامة الكاملة،   

 ٣ ٠٥٤ - ٢٠٠٦إلحصاء عـام    اً  ذه املؤسسات طبق   سنة من املودعني ه    ١٨أعمارهم عن   
 سنوات، يف املؤسسات املفتوحة وشبه املفتوحة،       ٣طفل، أما متوسط مدة بقائهم فيها فنحو        

 سـنة   ١٨أما عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عـن         .  سنوات يف املؤسسة املغلقة    ٥وحنو  
 فقد  ٢٠٠٦إلحصاء عام   اً  والذين أدانتهم احملكمة بارتكاب جرمية وحكمت باحتجازهم طبق       

 سـنة ومتوسـط مـدة       ١٨ سنة إىل أقل من      ١٥ طفل تتراوح أعمارهم ما بني       ٤٩٧بلغ  
  . سنوات٥االحتجاز حوايل 

فيما يتصل باملساعدة القانونية لألطفال يف نزاع مع القانون فقد بلغ عدد القـضايا        و  -٣٣٣
، )٢٠٠٦( هلؤالء األطفـال     اليت أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من املساعدة         

 طفل  ١٢ ٢٢٤مساعدة قانونية ومساعدة اجتماعية، بينما تلقى         الً طف ٢٩ ٦٤٩حيث تلقى   
  . مساعدة اجتماعية دون املساعدة القانونية لعدم حاجتهم إليها

  األحكام الصادرة ضد األطفال  - جيم  
  ))أ(٣٧املادة (

بلغ عدد األطفال   و. ملؤبد على األطفال  حيظر القانون توقيع عقوبيت اإلعدام والسجن ا        -٣٣٤
 إدانتهم من قبل احملكمة الرتكاب جرميـة وأصـدرت      ت سنة ومت  ١٨الذين تقل أعمارهم عن     

اً طبق( طفل   ١٨ ٩١٩مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية           اً  ضدهم أحكام 
 طفل،  ٢٠٠١فيذ  مع وقف التن  اً  ، وقد بلغ عدد من صدر ضدهم أحكام       )٢٠٠٦إلحصاء عام   
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 إلزام الطفل بواجبات معينة، إحلاق الطفل بربامج للتدريب املهين،          :وقد مشلت األحكام األخرى   
 .  لتلقي العالجىإخضاع الطفل لالختبار القضائي، أو إيداع الطفل يف مستشف

  التأهيل البدين والنفسي وإعادة الدمج  - دال  
  )٣٩املادة (

سات الرعاية االجتماعية برامج لتأهيلـهم وإعـدادهم        تعد لألطفال املودعني مبؤس     -٣٣٥
إلعادة إدماجهم يف اجملتمع ويتم تشجيع األطفال على االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة كما             

تنص الالئحة التنفيذية لقـانون الطفـل   و. تتاح هلم برامج لتدريبهم مهنياً يف جماالت متعددة    
على اختـصاص مكتـب     ) ١٩٩٧ لسنة   ٣٤٥٢الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم       (

املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة بوزارة التضامن االجتماعي باإلشراف على تنفيذ التدابري           
االجتماعية وإرشاد األسرة وتقدمي املساعدات املالية للطفل وأسرته وتوجيههـا للمـصادر            

ويالحـظ أن تفعيـل     ). ٢ فقرة   ٢٠٧مادة  (الرئيسية للحصول على اخلدمات واملساعدات      
ليـات  آبرامج اإلرشاد واملساعدة املشار إليها، يقتضي وضع تصور هلذه الربامج وملـصادر و    

 بإعادة الدمج هي اجلمعيـات      ومن أهم اجلهات اليت تعىن    . تنفيذها، وهو أمر مل يتحقق بعد     
  األهلية وشبكة املهنيني

  برنامج مناهضة العنف ضد املرأة والطفل    
لس بتنفيذ الربنامج بالتعاون مع الوكالة الدولية للتنمية ملدة مخس سـنوات            يقوم اجمل   -٣٣٦

 مليون دوالر، ويتعاون مع عدد من اجلهات احلكوميـة وغـري            ١٨وتقدر ميزانية املشروع    
  :احلكومية، ويستهدف فئات متعددة من األطفال ومن مكونات الربنامج

ات املصرية يف ضـوء اخلطـوط        تقييم القانون واللوائح واملمارس    :عدالة األطفال  •
) ٢٠٠٧(١٠رقم  التعليق العام للجنة حقوق الطفل      اإلرشادية املنصوص عليها يف     

ومناقـشة التوصـيات اخلاصـة بعمـل         بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث     
 وبناء قدرات العاملني مع األطفال احملتجزين، وتقييم أمـاكن          ،التعديالت الالزمة 

 مستقل للمؤسسات العقابية، ووضع بدائل الحتجاز       االحتجاز ووضع نظام رقايب   
  .األطفال ونشر الوعي لتغيري نظر الرأي العام واجملتمع هلؤالء األطفال

تقييم مراكز االستقبال واخلدمات ذات الـصلة الـيت تـديرها            :أطفال الشوارع  •
املنظمات غري احلكومية، وحتسني اخلدمات املتاحة ألطفال الشوارع وتطوير بيوت          

  .ستقبال، وتوسيع نطاق املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع أطفال الشوارعاال
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   :ويعمل املشروع على  -٣٣٧
باإلضـافة إىل   " اجمللـس "  بوضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملني يف اخلط الساخن          •

  . ولني احلكومينيؤاملنظمات غري احلكومية واخلرباء واملس
األطفال / ألطفال الشوارع وعدالة األطفال     وتصميم قاعدة بيانات   تيجيةاستراوضع   •

يف نزاع مع القانون واألطفال الذين ترعاهم املؤسسات احلكوميـة واملؤسـسات            
  .احلكومية غري

 والربامج الدفاعية ذات الصلة بالعنف ضد الطفل خاصة أطفال          تيجيةاالستراوضع   •
  . األطفال يف نزاع مع القانون/الشوارع وعدالة األطفال

تمعية لزيادة كم مشاركات القطاع اخلاص لـدعم األنـشطة اخلاصـة            التعبئة اجمل  •
باألطفال األكثر عرضة للخطر وبوجه خاص أطفال الشوارع واألطفال يف نـزاع            

  .عدالة األطفال/مع القانون
احلصول على املوافقة اجلماعية على مدونة لقواعد السلوك للعاملني األخـصائيني            •

عدالـة  /بشكل خاص األطفال يف نزاع مع القانون      العاملني يف جمال محاية الطفل و     
  .األطفال وأطفال الشوارع

  األطفال يف الظروف الصعبة    

  عمالة األطفال - االستغالل االقتصادي  - هاء  
  )٣٢املادة (

من التقريـر    )ج(و) ب(،  )أ(٢٤٤فقرة   بشأن ال  للمالحظات اخلتامية للجنة  اً  تنفيذ  -٣٣٨
(CRC/C/65/Add.9)  ،    مت اختاذه من تدابري لتنفيذ توصية اللجنة بشأن عدم تـوافر           فيما يلي ما

بيانات كافية وعدم مراعاة اللوائح اليت تنظم ساعات عمل األطفال وتعرضهم لظروف ضارة             
  .فعاالًاً بصحتهم وعدم تنفيذها تنفيذ

  )٢٠٠٣ لسنة ١٢قانون رقم ( التنظيم القانوين حلماية ورعاية األطفال العاملني    
 ١٢اه الدولة لألخذ بنظام السوق احلر، صدر قانون العمل اجلديـد رقـم              مع اجت   -٣٣٩
حول تنظيم عمل األطفال، وإن كان قـد          ، وقد خصص القانون فصالً كامالً     ٢٠٠٣ لسنة

استثىن منه األطفال العاملني لدى ذويهم وخدم املنازل، وتقوم وزارة القوى العاملة من خالل              
مع أحكـام االتفاقيـات     اً   قانون العمل، وجاء متوائم    ثالث جلان مركزية بدراسة تعديالت    

وحيظر القانون تشغيل األطفال من اإلناث والذكور قبل إمتام التعلـيم األساسـي،             . الدولية
أربع عشرة سنة أيهما أكرب، ومع ذلك جيوز تشغيلهم مىت بلغت سنهم اثنيت عشرة سـنة                 أو

لباب اخللفي لتشغيل األطفال ألنه دون      ااً  بشروط حمددة ومع ذلك فإن هذا النص ميثل أحيان        
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ـ  وكـذلك . األعمال اليت سيقومون هبا   ضوابط أو حمددات لسن املتدرجني أو طبيعة         دد  حت
نظام تشغيل األطفال والظروف والشروط واألحوال اليت يتم فيها التـشغيل،           ) ١٠٠ املادة(

. حل السن املختلفـة   ملرااً  وكذلك األعمال واملهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفق        
اجتاه حنو وضع تنظيم للعمل يف اجملال الزراعي، مبا يف ذلك محاية ورعاية األطفال العاملني  ويف

اتفاقية منظمة   على   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٠يف جمال الزراعة، صدقت احلكومة املصرية يف        
  . تفتيش العمل يف الزراعةبشأن )١٩٦٩(١٢٩ رقم العمل الدولية

 ١٢ من قانون الطفل لكي تتوافق مع أحكام قانون العمل رقـم   ٦٤لت املادة   وقد عد   -٣٤٠
حظر ( وقانون التعليم بعد إضافة السنة السادسة للتعليم االبتدائي حبيث تنص على             ٢٠٠٣لسنة  

تشغيل الطفل قبل بلوغه مخس عشرة سنة ميالدية كاملة كما حيظر تدريبه قبل بلوغه ثـالث                
تفاقية منظمة العمل الدولية حلظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال            مع ا اً  واتساق). عشرة سنة 

 لتحظر تشغيل الطفل يف أي من أنـواع         ٦٥عدلت املادة    )ينص القانون عليها صراحة    واليت(
األعمال اليت ميكن حبكم طبيعتها أو ظروف القيام هبا تعرض صحة وسالمة أو أخالق الطفـل                

حىت متام الثامنة عشرة يف أي أعمـال ممـا          للخطر وحيظر بشكل خاص تشغيل مجيع األطفال        
نـه  أ بتحديد   ٦٦كما عدلت الفقرة الثانية من املادة       . ١٩٩٩ لسنة   ١٨٢حددته االتفاقية رقم    

من الساعة الثامنة     بدالًاً  جيوز تشغيل األطفال فيما بني الساعة السابعة مساء والسابعة صباح          ال
متت إضافة مادة جديدة تقرر حـق األطفـال يف   و. يف القانون احلايلاً  مساء إىل السابعة صباح   

الفحص الطيب املسبق والدوري وتضع الضوابط لعمل الطفل وتزيد إجازته السنوية عن إجـازة           
 وحتدد التزامات صاحب العمل جتاه الطفـل        ٦٨العمال البالغني بسبعة أيام، كذلك على املادة        

 لدية وتوفري مبيت خاص هلم منفصل عن     إبالغ اجلهات املختصة باألطفال العاملني     :العامل منها 
  .البالغني يف حاالت املبيت، وتوفري أدوات السالمة وتدريب األطفال على استخدامها

 على اتفاقية منظمـة     ٢٠٠٢مايو سنة   /أيار ٦وقد صدقت احلكومة املصرية بتاريخ        -٣٤١
ات  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراء         )١٩٩٩(١٨٢العمل الدولية رقم    

ومن األمهية مراعاة أن يقترن احلظر هذا بتوفري البدائل لألطفال مثـل            . الفورية للقضاء عليها  
وبتقـدمي الـدعم البـديل      . الفرص التعليمية والتدريبية أو األعمال اآلمنة اليت تنمي قدراهتم        

 يظـل  ،ومع ذلك وعلى الرغم من محالت التوعيـة       . ألسرهم من خالل قروض تدر الدخل     
 . لالعتقاد بأن عمل األطفال خيفف من حدة فقر األسراً انون حبيستنفيذ الق

 حيمي القانون الطفل العامل ولكن تكمن املشكلة يف تنفيذ القانون وآليات تطبيقه،           و  -٣٤٢
ن معظم األطفال العاملني بدأوا العمل يف سن اخلامسة عشر، مبا خيالف قانون الطفل              حيث إ 

قانون على بنود حامسة ولكن ال تتم املتابعة والتفتيش من قبل سواء القدمي أو املعدل إذ ينص ال     
  .اجلهات املعنية
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  اجلهود املبذولة حلماية األطفال العاملني    
وبشأن االستجابة لتوصية اللجنة بوضع قاعدة للبيانات لألطفال العاملني، أجـرى             -٣٤٣

قومي للطفولـة واألمومـة     اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بناء على طلب اجمللس ال         
وقـدر  . ٢٠٠١وبالتعاون معه دراسة مسحية لعمل األطفال على املستوى القومي يف عـام         

 مليون وسبعمائة وست ومثانون ألـف طفـل   ٢املسح أن إمجايل عدد األطفال العاملني يبلغ  
، وأن نسبة الذكور أعلى من نـسبة اإلنـاث          ) يف املائة  ٨٣(يقطن أغلبهم يف مناطق ريفية      

  ).  على التوايل يف املائة٢٧ ويف املائة ٧٣(
وقد وفر املسح القومي بيانات تلقي ضوءاً جديداً على أوضاع األطفـال العـاملني           -٣٤٤

وتعني يف التعرف على طبيعة الظاهرة وبالتايل تفيد يف رسم السياسات ووضع الربامج املالئمة             
ول بأن اختالف األطفال يف ظروفهم      ينبين على ما تقدم وجوب الق     . ملواجهة وعالج الظاهرة  

 اختالف مقابل يف تقدير السياسات والربامج الـيت         وضاعهم العملية والشخصية يدعو إىل    وأ
تتأثر أوضاع األطفال العاملني بطبيعة األنشطة الـيت        . ملصاحلها الفضلى اً  م كل فئة حتقيق   ئتال

 سنة، أن الغالبيـة  ١٤-٦ العمرية يؤدوهنا وقد أظهر التوزيع النسيب لألطفال العاملني يف الفئة 
واألنـشطة  )  يف املائـة   ١٤(يليها األنشطة احلرفيـة     )  يف املائة  ٦٤(ميارسون أنشطة زراعية    

 من األطفال   يف املائة  ٨٠كما بني املسح أن     ).  يف املائة  ٩(واخلدمات  )  يف املائة  ١١(التجارية  
ن النتائج اليت خرجت منـه وفـرت        وتأيت أمهية هذا املسح إىل أ     . العاملني ملتحقني بالتعليم  

 القومية ملناهضة عمل األطفال وخطة العمل املنفذة        تيجيةاالسترااألساس اليت أعدت بناء عليه      
هلا واليت أعدها اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع الوزارات املعنية ومنها القـوى              

 .٢٠٠٥جال األعمال عام العاملة والتربية والتعليم واجلمعيات األهلية وممثلي ر

نه مت  أبيدات، فقد أكدت وزارة الزراعة      وعن قلق اللجنة الستخدام األطفال يف رش امل         -٣٤٥
وال يتوفر للمجلس بيانات . ويتم التفتيش على ذلك والتوعية خبطورة هذا العملاً منع ذلك قطعي

 .يف الزراعةاً عام ١٢دقيقة تعرب عن واقع احلال، خاصة فيما يتعلق باستخدام أطفال دون 

 وزارة القوى العاملة واهلجرة    

يف إطار اجلهود اهلادفة إىل تطبيق أحكام االتفاقية الدولية ملنظمة العمـل الدوليـة                -٣٤٦
نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بـرامج           ) ١٩٩٩(١٨٢ رقم

 مفتش يقوم   ٢٠٠٠دى الوزارة أكثر من     ول. تدريبية ملفتشي العمل والسالمة والصحة املهنية     
بتغطية التفتيش على كافة منشآت القطاع اخلاص، وىف جمال تدريب مفتشي الوزارة يف جمال              

وىف العـام التـايل     ،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مفتش عـام     ٢١٥٩عمل الطفل فقد مت تدريب عدد       
يدة  مفتش وتزويدهم مبهارات جد    ٨٦٤ منهم    يف املائة  ٤٠، مت إعادة تدريب     ٢٠٠٤/٢٠٠٥

كما يتم تقدمي برامج تدريب     . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام    يف املائة  ٣٨,٧ووصلت تلك النسبة إىل     
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 سنة مـن خـالل      ٢٠-١٢الصبية املتسربني من التعليم األساسي الذين يتراوح سنهم بني          
  .من الربامج عدد
 بروتوكـول تعـاون مـع       ٢٠٠٧بريل  أ/نيسانوقد وقعت وزارة القوى العاملة يف         -٣٤٧

. برنامج الغذاء العاملي لتنفيذ مشروع ملكافحة عمل األطفال من خـالل التعلـيم            اليونيسيف و 
 طفل من سوق العمل يف أربع حمافظات، وذلك من خالل         ٤ ٣٠٠ سحب   يهدف املشروع إىل  

وخالل الفترة  . تقدمي برامج التعليم وحوافز لألطفال املعرضني خلطر االنضمام إىل سوق العمل          
  طفـالً  ٣ ٨٣٠ طفالً بالتعليم األساسـي، و     ٦٣٢ادة إحلاق   ، مت إع  ٢٠٠٦ وحىت   ٢٠٠٤من  

مـن     طفالً ٣٧١مبدارس الفصل الواحد، كما مت سحب          طفالً ٥ ١٠٨بفصول حمو األمية، و   
 ، طفـالً  ٢ ٩٣٨أما بالنسبة للخدمات فقد مت تقدمي خدمات اجتماعيـة          . أسوأ أشكال العمل  
 نـدوة   ١ ٦٥٣  ومت عقـد   .الً طف ٢٣٦    ل ومساعدات مالية    ، طفالً ٦٠٠    لوخدمات صحية   

  . أجل التوعية من
، بإنشاء جلنة قومية، ختتص برسم السياسات ووضع الربامج ٢٠٠١قامت الوزارة يف   -٣٤٨

وأنـشئت إدارة لرعايـة     . الكفيلة باحلد من مشكلة األطفال العاملني على املستوى القومي        
املتعلقة بعمل األطفـال    األطفال العاملني وختتص بوضع السياسات وخطط وبرامج التفتيش         

  .وتوفري قاعدة بيانات على املستوى القومي

  وزارة التضامن االجتماعي    
وتقدم املراكز  . لرعاية األطفال العاملني يف عدة حمافظات     اً   مركز ١٤أقامت الوزارة     -٣٤٩

ويشمل برنامج رعاية األطفـال     . خدمة ورعاية الطفل، دعم األسرة، وتوعية صاحب العمل       
  . األطفال وتوفري خدمات الرعاية الصحية والنفسية، وبرامج تثقيفية وترفيهيةحمو أمية

  اجمللس القومي للطفولة واألمومة    
 وضـعها   :)٢٠٠٦فرباير عـام    /شباط(رة عمالة األطفال     مواجهة ظاه  تيجيةاسترا  -٣٥٠

وقائية بنتائج مسح عمالة األطفال هتدف إىل دعم وتطوير الربامج ال         اً  اجمللس القومي مسترشد  
والعالجية والتأهيلية هبدف املنع واحلماية والتأهيل، وتعديل أو تغيري السياسات والتشريعات           

 مجعية أهلية ورجال ٢٣ بالتعاون مع الوزارات املعنية وتيجيةاالستراويتم تنفيذ هذه . وإنفاذها
 ).  منظمة العمل الدولية وآخرون-اليونيسيف (األعمال وشركاء دوليون 

  محاية األطفال العاملني باحلرفينيمشروع     
يف تنفيذ مشروع جترييب حلماية ورعاية األطفال العاملني يف مدينة          " اجمللس"يتوسع    - ٣٥١

يضم هذا املوقع العديد من     و. ١٩٩٦احلرفيني بإحدى ضواحي القاهرة والذي بدأه يف عام         
ل العاملني خدمات   ويقدم املشروع لألطفا  . الورش الصغري ويعمل هبا حوايل سبعمائة طفل      

متكاملة تشمل برامج تعليمية، ورعاية صحية، وتوعية صحية لألطفال وأسرهم وألصحاب     



CRC/C/EGY/3-4 

GE.10-41244 108 

العمل، وبرامج توعية مبضار عمل األطفال، وبرامج ملكافحة الفقر وتقدمي تعلـيم يالئـم              
 .ظروف األطفال

  مشروع محاية األطفال العاملني بالتعاون مع البنك الدويل وبتمويل ياباين    
يأيت هذا املشروع التجرييب كجزء من خطة اجمللس القـومي للطفولـة واألمومـة                -٣٥٢

يرتكز املشروع على   .  مجعية أهلية  ١٩ملكافحة عمل األطفال يف مخس حمافظات بالتعاون مع         
 املدخل الوقائي الذي يتعامل مع جذور املشكلة للحد من دخول أطفـال             :مدخلني رئيسيني 

الل خفض معدالت التسرب من التعليم واملدخل العالجي الذي          سوق العمل من خ    جدد إىل 
 .يعمل على احلد من اآلثار السلبية لعمل األطفال

  أهم خمرجات املشروع    
إصدار الدليل اإلرشادي التدرييب للجهات العاملة يف جمال مناهضة عمل األطفـال             •

 أصحاب  -ني   القادة احمللي  - اجلمعيات األهلية    -جزء عام   (ويشمل ستة أجزاء هي     
كما مت إعالن اللجنة الدائمـة      ).  األطفال العاملني  - أسر األطفال العاملني     -الورش  

ملناهضة عمل األطفال باجمللس القومي للطفولة واألمومة، واليت تقوم برفع توصـيات      
ومت إعداد منوذج املتابعة والتقييم والذي يشمل اإلطار        . اللجان احمللية ملتخذي القرار   

وات املتابعة، ويعتمد على الشراكة املباشرة مابني اإلدارة احملليـة برئاسـة            العام وأد 
ومت تشكيل اللجنة احمللية ملناهضة عمل األطفال       . احملافظ واجلمعيات احملورية والفرعية   

بكل حمافظة برئاسة السيد احملافظ وتضم اللجنة كافة األجهزة احلكوميـة التنفيذيـة             
مؤسسات اجملتمع املدين الشريكة باملشروع، حيث جتتمـع  املعنية بالظاهرة إضافة إىل  

اللجنة كل ستة أشهر، وُتطرح عليها املشكالت اليت تواجه املشروع وتقوم باختـاذ             
   :وقد قامت اللجنة احمللية ملناهضة عمل األطفال مبا يلي. القرارات الالزمة بشأهنا

 سـنة إىل    ١٨ قل مـن  أإصدار قرار من قبل حمافظ املنيا مبنع دخول أطفال           •
احملاجر للعمل باحملاجر مع إيقاف عمل مجيع احملاجر بدون ترخيص وإحالـة            

 .املخالفني إىل التحقيق

إنشاء وحدة منع التسرب من التعليم حتت اإلشراف املباشر للمحافظ ملراقبة             •
معدالت األمية بني األطفال داخل املدارس من املرحلة الثالثة االبتدائي حـىت            

كما يتم مراقبة األسر اليت لديها أطفال يف سـن التعلـيم            .دائيالسادسة االبت 
للتأكد من إحلاقه باملدارس بالتنسيق مع الرائدات التابعات لكل مـن وزارة            

 .الصحة ووزارة التضامن االجتماعي

ربط األسر الفقرية مبعاشات الضمان االجتماعي ومنح قروض ضمانية لألسر           •
 .للبدء يف املشروعات الصغرية
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 .ر قرار بتوصيل الكهرباء واملياه النقية للقرى احملرومةإصدا •

إصدار قرار يلزم أصحاب الورش بالسماح لألطفال بثالث ساعات يوميـاً            •
 .لاللتحاق باملدارس الصديقة وفصول التعليم البديل يف إطار مشروع

                                                                         إصدار قرار بتـوفري الرعايـة الـصحية لألطفـال العـاملني وعالجهـم               •
   . ة      احلكومي           باملستشفيات

 التعليميف جمال     

كما مت توقيع بروتوكول تعاون     .  طفل عامل بالتعليم النظامي    ١ ٤١٤إعادة دمج   مت    -٣٥٣
 طفـل   ٩٤٧ فصل للتعليم البديل ضمت      ٦٩مع اهليئة العامة حملو األمية، مت من خالله افتتاح          

 طفل معرض خلطـر     ١ ٤١٦ فصل استذكار لعدد     ٧٤وافتتاح  . عامل ومتسرب من التعليم   
مت التغلب على مشكلة بعد املدارس عن األطفـال     . لتسرب نتيجة ضعف التحصيل الدراسي    ا

جنيه  ١٠٠بصرف قروض متناهية الصغر لشراء دراجات لألطفال بقسط شهري ال يتجاوز            
  . للحد من التسرب من التعليم

 يف جمال تأمني بيئة العمل    

وقـام  .  ورشة مبهـن خمتلفـة     ٤٠٠مت توزيع أدوات ووسائل السالمة املهنية لعدد          -٣٥٤
أصحاب الورش بتوقيع ميثاق شرف إلنفاذ حقوق الطفل العامل والذي يلتزمون من خاللـه      

 صاحب حمجر   ١١حبماية ورعاية األطفال العاملني يف حمافظات دمياط والقليوبية، إضافة إىل           
  .هن آمنة طفل بربامج للتدريب املهين ونقلهم إىل م٥٥٤ومت إحلاق عدد . مبحافظة املنيا

 توفري الدعم القانوين    

 .بطاقة رقم قومي لربط األسر بالقروض واملعاشات ٨٢٥مت استخراج   -٣٥٥

  القاهرة- الدويقة - مشروع محاية الطفل العامل حي منشأة ناصر    

إىل حتويل العمالة اخلطرة لعمالة آمنة لألطفال، ومت بالتعاون مع          هذا املشروع   يهدف    -٣٥٦
املهنية بوزارة القوى العاملة لتصنيف عمالة األطفال وتقييم ظروف العمل فبلغ           إدارة السالمة   

.  طفـل عامـل  ٢٩٤منشأة وعدد األطفال العاملني هبا     ١٦٢عدد املنشآت اليت متت زيارهتا      
وعلى نفس املنوال مشروعات جتريبية أخرى يف جمال األطفال العاملني          اً  ينفذ اجمللس حالي   كما

 .مبحافظات أخرى

  روع مناهضة عمالة األطفال باملسابك اخلطرةمش    
وهو مشروع جترييب طبق يف حمافظة القليوبية باعتبارها تضم أكرب جتمع للمسابك يف               -٣٥٧

 القضاء على أسوأ أشكال عمالـة       ، ويهدف إىل  ٢٠٠٨بدأ تنفيذه يف عام     . القاهرة الكربى 
ترات طويلة يف بيئة تتركز     األطفال حيث يتعرض هؤالء إىل خماطر صحية كبرية لتواجدهم لف         
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 العمل بإجراء دراسة مـسحية      أوقد بد ). خلإ،  النحاس والكروم , الرصاص(فيها املواد الثقيلة    
ويهدف املشروع إىل توفري البدائل     . ملعرفة خصائص وأوضاع عمالة األطفال يف هذه املناطق       

ال اآلمنة وكذلك تقدمي    لألطفال مثل الفرص التعليمية والتدريبية اليت تنمي قدراهتم أو األعم         
ويعمل املـشروع خبلـق     . الدعم البديل ألسر هؤالء األطفال من خالل قروض تدر الدخل         

شراكات مع األسر واجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص وغريها من اهليئات املعنية واجملتمـع             
 . احمللي لضمان استمرارية تطبيق احللول املطروحة

لس ينتهج اقتراب حقوق الطفل يف تعامله مـع مـشكلة           وجتدر اإلشارة إىل أن اجمل      -٣٥٨
على الرغم من هذه اجلهـود الـسابق        . عمالة األطفال مثل تعامله مع كافة قضايا األطفال       

اإلشارة إليها، تظل عمالة األطفال مشكلة تؤرق اجملتمع، خاصة وان هناك اعتقـاد لـدى               
ل اجمللس بالتعاون مـع اجلهـات       ويبذ. الكثريون بأهنا وسيلة للتخفيف من حدة فقر األسرة       

اً صـارخ اً  مضنية للتوعية مبضار عمالة األطفال، وأهنا متثل خرق       اً  السابق اإلشارة إليها جهود   
حلقوق الطفل كما حددهتا اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل ووثيقة العقد الرئاسي الثـاين              

 القضاء على عمالـة     ومبناسبة االنتهاء من تنفيذ مشروع    ). ٢٠١٠-٢٠٠٠(للطفل املصري   
األطفال بالتعاون مع البنك الدويل وبتمويل ياباين، مت إعداد دراسة عن التكلفة االقتـصادية              
لعمل األطفال، مت إطالقها يف اجتماع عام نقلت وسائل اإلعالم وقائعه على اهلواء مباشـرة،      

لتضامن االجتماعي   ووزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والصحة وا       حبضور السيدة األوىل  
والتعاون الدويل والتنمية احمللية، وجاءت التكلفة االقتصادية اليت كشفت عنها الدراسة مرتفعة  

ومما ال شك فيه أهنا كانت      . لدرجة شكلت صدمة للكثريين وطالبوا بإعادة النظر يف الدراسة        
 وعلى اجملتمـع    وسيلة للفت االنتباه خلطورة تأثري عمل األطفال على األطفال وعلى أسرهم          

على ضمان التحاق مجيع األطفال بالتعليم وعدم تـسرهبم منـه،           اً  ويتم التركيز حالي  . ككل
وقد وفرت مبادرة تعليم البنـات الـيت        . وجعل التعليم جيد النوعية جاذب لألطفال الفقراء      

نـه حيتـاج    أ به يف هذا الشأن، إال       ىحيتذاً   مدرسة يف أربع سنوات منوذج     ١ ٠٧٦أنشأت  
ميم كما أن تكلفته مرتفعة عن التعليم يف املدارس كبرية احلجـم والـيت تـضم آالف                 للتع

نه مت تنفيذ عدد كبري من الربامج التجريبية الناجحة اليت تظل حباجة إىل             أواخلالصة  . األطفال
مكثفة من عدد من الوزارات مثل التعليم والصحة والتضامن         اً  ويتطلب ذلك جهود  . التعميم

كمـا يتطلـب   . وقاف واجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم      االجتماعي واأل 
ختصيص املوارد املالية والبشرية القادرة على تنفيذ هذه الربامج، مثل تدريب مفتشي العمل،              

ومن أكثر الوسائل فعالية هي جذب األطفال يف        . جر الطفل أعن    وتوفري مصادر للدخل بدالً   
وقبـل أن تتعـود     اً   الطفل مبكر  يمر الذي حيم  ت جمانية، األ  سن ما قبل املدرسة إىل حضانا     
  . التركيز على األشقاء الصغار لألطفال العاملنياً األسرة على دخله، وجيرى حالي
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  األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشارع    
 : أطفال الشوارع يف مصر-املشكالت اليت يواجهها األطفال العاملون   -٣٥٩

 صحية جمانية، وارتفاع تكاليف العالج وعدم وجود تأمني ضد          عدم توافر خدمات   •
احلوادث اليت يتعرض هلا األطفال العاملني أثناء عملهم وعدم صرف تعويـضات            

 .مالية هلم

 ىخاصة األطفال بال مـأو    ( اجملتمع والشرطة    -التعرض للعنف من داخل األسرة       •
ـ            دون ارتكـاهبم   الذين قد يتعرضون للعنف نتيجة تواجدهم فقط يف الـشارع ب

 ، تعرض األطفال يف حالة القبض علـيهم لتحويلـهم إىل          )فعل ضد القانون   ألي
احلجز ووضعهم مع أشخاص بالغني حلني حتويلهم للجهات املعنية باألطفال وهذا           

  .يعرضهم للعنف واإليذاء البدين واللفظي
م وعـد )  البطاقة الشخصية  - شهادة امليالد   (صعوبة استخراج األوراق الرمسية      •

وجود مستند مع األطفال العاملني يثبت مكان عملهم مما يعرضهم ملضايقات           
 .من قبل الشرطة

 يف حالة ترك التعليم ألي سبب وصعوبة إجراءات     ىصعوبة العودة للتعليم مرة أخر     •
 .)ضرورة وجود شهادة ميالد(االلتحاق بفصول حمو األمية 

فال العاملني واألطفـال    وذلك لألط ) اإلصابات، العاهات ( العنف   :خماطر صحية  •
...   والذين يتعرضون هلا نتيجة عملهم أو نتيجة تواجدهم يف الـشارع           ىمأو بال

وتعرضهم لألمراض اجلسمية كمخاطر املهنة أو التعرض للتلوث بـصفة يوميـة            
 .واالعتداءات اجلنسية وعدم التوعية باملخاطر واألمراض اليت قد يتعرضون هلا

ـ        وذلك نتيجة ل   :خماطر نفسية  •  هتعرض األطفال للمشاكل األسرية أو العنف املوج
  .اجملتمع يف

 لنظرة سلبية من اجملتمع نتيجة      ىتعرض األطفال خاصة العاملني واألطفال بال مأو       •
 .الظروف اليت يعيشوهنا

 .عالمعدم وجود اهتمام مبشاكل هؤالء األطفال يف وسائل اإل •

 .ت اجلرمية املنظمةالتعرض خلطر االجتار يف األعضاء والتجنيد يف عصابا •

والاليت   فتيات الشوارع،  كانت ظاهرة أطفال الشوارع ذكورية إال انه ظهرت مؤخراً         •
  .يتعرضن لالغتصاب وظهر مواليد الشوارع وعجز أمهاهتن عن تسجيل املواليد
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  اخلطوات والربامج حلماية أطفال الشوارع    
ـ       بأن حياة الطفل أو   اً  أصبح اجملتمع املصري أكثر وعي      -٣٦٠ اً  عمله يف الشارع ميثـل خرق

 ٢٠٠٣وقد اخذ اجمللس املبادرة بتنبيه اجملتمع إىل املشكلة عندما أطلق يف عام             . حلقوق الطفل 
وكان اجملتمـع آنـذاك يـرى أن    .  محاية وتأهيل وإعادة دمج األطفال بال مأوى     تيجيةاسترا

هود التوعية الـيت    وقد جنحت ج  . استخدام وصف أطفال الشوارع ميثل إهانة هلؤالء األطفال       
قام هبا اجمللس يف تغيري نظرة اجملتمع هلؤالء األطفال من جمرمني خارجني علـى القـانون إىل                 

ويف مناسبة اإلعالن   . ضحايا حباجة إىل محاية خاصة وهلم حقوق يتعني على اجملتمع الوفاء هبا           
ها بدأت احلركة   ويوم.  أعلن اجمللس عن احلاجة لتعديل قانون الطفل       تيجيةاالستراعن إطالق   

كـان املـدخل    . اجملتمعية لتعديل قانون مل ميض على صدوره سبع سنوات يفاخر به اجلميع           
ن الطفـل  العقايب هو املدخل األساسي يف التعامل مع أطفال الشوارع قبل صدور تعديل قانو          

 هلذه الفئة من األطفال هو األساس فيه، فقد مت تعديل توصـيف             يالذي أصبح املدخل احلمائ   
لتأكيد ) ٩٦مادة  (ؤالء األطفال من أطفال معرضني لالحنراف إىل أطفال معرضني للخطر           ه

حقهم يف احلماية من قبل األسرة ومؤسسات اجملتمع املختلفة وكي يشعر اجملتمـع والدولـة               
ولياهتما عن محايتهم كما أصبحت التدخالت املطروحة تضع األولوية يف التعامل مـع             ؤمبس

مثل حق الطفل يف رعاية أسرته له، وحقه يف تعلـيم           . حقوق اإلنسان أطفال الشوارع منهج    
وبـدأ  . ينمي قدراته ويسلحه باملهارات احلياتية، وحقه يف احلماية من العنف واالسـتغالل           

أو إيداعه يف   ) ويل أمره ( والده    والعالجي مثل تسليم الطفل إىل     يالتركيز على املدخل التأهيل   
    سات الرعاية االجتماعية كمـا نـص القـانون يف          متخصص، أو يف إحدى مؤس     ىمستشف

 على تشكيل جلان حلماية الطفل على املستوى احمللي تسعى للتدخل املبكر للعمـل              ٩٩ادة  امل
  .على ضمان محاية الطفل وبقائه مع أسرته

 مـن   ٢٠٠٣عام  " اجمللس" محاية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع وضعها        تيجيةاسترا  -٣٦١
كية ضمت اهليئات املختلفة احلكومية واألهلية املعنية حلماية أطفال الشوارع          خالل عملية تشار  

  إىل تيجيةاالسـترا وهتدف  . وتأهيلهم باعتبارهم مواطنني وضحايا وأصحاب حق واجب األداء       
احلد من ظاهرة أطفال الشوارع من خالل القضاء على األسباب وااللتـزام حبمايـة هـؤالء                

 تأهيلهم ومتكينهم من االندماج يف اجملتمع بالشكل السليم الـذي           األطفال وتوفري آليات إعادة   
كما هتـدف إىل    . ميكنهم من احلصول على حقوقهم املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية        

جتفيف منابع الظاهرة والتعامل اجلذري مع األسباب االقتصادية واالجتماعية اليت تدفع باألطفال            
  : هيتيجيةاالسترامن احملاور األساسية اليت تضمنتها . روف صعبة الشارع ومواجهتهم لظإىل

                                                                                     العمل على تغيري نظرة اجملتمع السلبية جتاه أطفال الشوارع، وإعداد برامج تدريبية             •
                                                                             وإعالمية لتحقيق هذا الغرض حبيث تشمل صناع القرار، ومتخـذي القـرارات،            

ـ                         ع األطفـال يف                                                                واإلعالميني، والقضاء والشرطة، والعاملني بـشكل مباشـر م
     .                           املؤسسات، واملواطنني بصفة عامة
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  .             أطفال الشوارع                      بناء قاعدة معلومات عن  •

                                                  تخصصة للتعامل مع مشكالت أطفال الـشوارع مـن                                    إعداد الكوادر املؤهلة وامل    •
  .                منظور حقوق الطفل

  .                                               الوطنية لتمويل برامج محاية وتأهيل األطفال بال مأوى                   تعبئة وتوفري املوارد  •

                                                           ن الشارع والقضاء على الظروف اليت تدفعهم إليـه، مـع            ً   داً ع                 جذب األطفال بعي   •
                                                                           متكني األطفال من احلصول على حقوقهم االجتماعية، واالقتصادية، وبناء قدرهتم          

   .                    على االندماج يف اجملتمع

  مشروع مسح أطفال الشوارع    
عـات  قام اجمللس القومي للطفولة واألمومة هبذا املسح يف احملافظات اليت متثـل جتم              -٣٦٢

، ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول يف  )  القليوبية -اجليزة   - اإلسكندرية   -القاهرة  (األطفال  
هبدف حصر أعداد أطفال الشوارع باحملافظات املستهدفة، وخصائصهم الدميغرافية، والتعرف          
على أهم أسباب هروب األطفال إىل الشارع واخلدمات املقدمة مـن اجلمعيـات األهليـة               

ع، والتعرف على املشكل اليت يواجهوهنا وحتديد االحتياجـات الالزمـة           لألطفال يف الشار  
خرج املسح بنتائج جيدة عن أسباب املشكلة ومسات        . إلعادة تأهيل وإدماج أطفال الشوارع    

هؤالء األطفال وأماكن تركزهم وكذلك حجم ونوع اخلدمات اليت حيصلون عليها واملستوى  
أظهرت نتائج املسح أن العنـف هـو        . حصلوا عليه االقتصادي ألسرهم وقدر التعليم الذي      

غلبهم مل يكمل مرحلة التعليم االبتدائي وأن أن أالسبب الرئيسي هلروب األطفال من األسرة و   
وبلغ عـدد أطفـال الـشوارع يف هـذه     .  من الفقر والتفكك األسري  معظم أسرهم تعاين  

  . طفال٩ً ١١١احملافظات 

  خدراتمشروع محاية أطفال الشوارع من امل    
منركية بالقاهرة وبالتعاون مع    اوهو مشروع جترييب مت تنفيذه بتمويل من السفارة الد          -٣٦٣

استهدف املشروع رفع وبناء قـدرات العـاملني     و. مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات    
واملتعاملني مع أطفال الشوارع يف مؤسسات الرعاية االجتماعية وأجهزة الشرطة واجلمعيات           

للمتعاملني مـع   )  نظري -عملي  ( إعداد دليل عمل تدرييب      :مت من خالل املشروع   . ةاألهلي
أطفال الشوارع، وتوفري الدعم الفين واملادي الالزم لتطوير املؤسسات االجتماعية واجلمعيات           
األهلية العاملة يف جمال رعاية طفل الشارع، وبناء قدرات العاملني يف مؤسـسات اإلعـالم               

ي وإدارة األحداث وعدد من اجلمعيات األهلية العاملة يف جمـال أطفـال             والدفاع االجتماع 
 .الشوارع مبحافظات القاهرة واإلسكندرية واجليزة



CRC/C/EGY/3-4 

GE.10-41244 114 

  مشروع مركز استقبال أطفال الشوارع مبدينة السالم    
قد مت االنتهاء من أعمال التجهيز مبقر املشروع الذي ينفذه اجمللس يف حي احلرفيني              ل  -٣٦٤

م بالقاهرة بالتعاون مع نادي ليونز مشال القاهرة ومجعية أهلية بلجيكية، والـذي             مبدينة السال 
يهدف من خالله إىل تأهيل أطفال الشوارع وإعادة دجمهم باألسرة وتقدمي خمتلف خـدمات              
الرعاية الصحية والغذائية والنفسية واالجتماعية واملهنية والتروحيية هلم مع العمل على تقويـة             

طفال وأسرهم، ومساعدة األسرة على الوفاء مبسؤولياهتا، إىل جانـب بنـاء            العالقة بني األ  
والتأكيد علـى أن املكـان      . قدرات أطفال الشوارع بواسطة برامج التعليم والتدريب املهين       

 .األساسي لرعاية الطفل هو أسرته

  مشروع محاية أطفال الشوارع من خماطر الشارع    
قوم بإدارته شبكة من مخس مجعيـات بالقـاهرة    وي٢٠٠٧ عام مشروع بدأ تنفيذه    -٣٦٥

مبسامهة من  ) املأوى، ونور احلياة   اجلمعية املصرية لبناء اجملتمع،    كاريتاس، مجعية قرية األمل،  (
 جدد من األطفال يف الـشوارع بالقـاهرة    ٢٠٠٠ الوصول إىل    :أهم اإلجنازات . اليونيسيف

لتأثري فـيهم واجتـذاهبم إىل مراكـز        والعمل معهم يف الشارع من خالل الوحدة املتنقلة وا        
االستقبال إلعادة تأهيلهم، إضافة إىل تزويدهم باملعارف واملهارات اليت متكنهم مـن محايـة          

واملسامهة يف إنشاء مركز دائـم لألطفـال        . أنفسهم بصورة أفضل من أخطار حياة الشارع      
 من ١ ٥٠٠ادة تأهيل وإع. يف منطقة اهلرم ومركز استقبال يف منطقة املنيب)  طفل٢٠سعته (

من خالل التعبري الفين واإلرشـاد والتوجيـه        ) الذين سبق التعامل معهم   (األطفال املترددين   
.  االجتماعي واألنشطة لبث الرغبة والطموح إىل حياة بعيدة عن الـشارع -والدعم النفسي   

ستفادة  من األطفال املترددين على أماكن االستقبال لال       ٥ ٠٠٠وكذلك إتاحة الفرصة لعدد     
يه بشأن فريوس نقـص املناعـة       من اخلدمات الصديقة للشباب اليت تشمل اإلرشاد والتوج       

اإليدز، والتشخيص، وعالج األمراض املنقولة عن طريـق اجلـنس وغريهـا مـن              /يةالبشر
 . املشكالت النامجة عن احلياة واملمارسات يف الشوارع والوقاية منها

  ات احلكومية يف جمال أطفال الشوارعمشروع بناء قدرات العاملني باملؤسس    
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون مع اجمللس العريب للطفولة والتنمية هبدف بنـاء               - ٣٦٦

مؤسسات الـدفاع   (قدرات العاملني باملؤسسات احلكومية املتعاملة مع أطفال الشوارع         
 إىل تدريب   ويهدف املشروع )  وزارة التضامن االجتماعي، وزارة الداخلية     -  االجتماعي

 من األخصائيني االجتماعيني والنفسيني العـاملني مبؤسـسات         ٤٠٠ورفع قدرات عدد    
 مـدرب   ٢٠الدفاع االجتماعي على مستوى حمافظات اجلمهورية واخلروج منهم بعدد          

 .متخصص يف هذا اجملال
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  "أطفال يف خطر"برنامج التنمية االجتماعية واجملتمع املدين     
" اجمللس" أكثر من شرحية من األطفال املعرضني للخطر، يقوم          امج هذا الربن  يستهدف  -٣٦٧

األورويب، ومدته أربعة سنوات وتقدر ميزانية الربنامج       االحتاد  بتنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع      
 مجعية أهلية وعدد من اجلهات      ١٠١كما ينفذ الربنامج بالتعاون مع      .  مليون يورو  ٢٠بنحو  

 الفئات خارج   :الربنامج مخسة فئات من األطفال املهشمني وهم      احلكومية املعنية ويستهدف    
.  والفتيات املعرضـات للختـان     -  األطفال املعاقني  - أطفال الشوارع    -املنظومة التعليمية   

اً يشمل الربنامج مكونات لدعم قدرات اجلمعيات األهلية ودعم التشبيك بينها استهداف           كما
  . ية أدائهاالستمرارية حتقيق أهدافها وزيادة فاعل

، إجنازات هامة منها على     ٢٠٠٥مارس  /آذارذه يف   يوقد حقق الربنامج الذي بدأ تنف       -٣٦٨
إعداد أدلـة عمـل تتنـاول     سبيل املثال املسامهة يف دعم صورة التعليم األساسي من خالل           

ل إعداد دليل شـام    إىل   املشاركة اجملتمعية وتطوير املناهج وتدريب امليسرات، وهذا باإلضافة       
 كما سـاهم الربنـامج      .GISلكتروين للمعلومات اجلغرافية    إلمتابعة والتقييم وكذلك نظام     ل

 اإلعاقـة   ألول مرة يف مصر يف إدخال خدمات التعرف املبكر على األمراض اليت تؤدي إىل             
 مـع ثـالث     يف إشراك الصناعة من خـالل التعـاون       أيضاً   األطفال الرضع، وساهم     ىلد

ـ          ةكلة عمال صناعية، يف التصدي ملش    غرف  ة األطفال عن طريق توفري فـرص تـدريب آمن
  . وجماالت توظيف مالئمة

رغم اجلهود املبذولة والعمل املتواصل ال تزال عمالة األطفال مشكلة حادة وملحة            و  -٣٦٩
وحتتاج إىل جهد كبري خاصة وأهنا ترتبط بالتسرب من التعليم الذي ال جيد فيه الفقراء فوائد                

للتكلفة غري املباشرة للتعليم، وغياب الوعي خبطورة عمل األطفال حىت          اً  رمادية أو جمتمعية نظ   
  .بني بعض املثقفني يف اجملتمع

على الرغم من الدعم السياسي هلذه القضايا، إال أن الثقافة السائدة ال تعري االهتمام       و  -٣٧٠
بيعية نتيجـة   الكايف حلقوق هؤالء األطفال وتتعامل مع هاتني املشكلتني كظواهر اجتماعية ط          

للظروف االقتصادية اليت متر هبا مصر، مما أسفر عن ضعف املردود املتوقع من اجلهود املبذولة               
 .للتنمية الشاملة

  جهود الوقاية    

  )٢٠٠٥يونيه /حزيران( املصرية حلماية النشء من املخدرات تيجيةاالسترا    
اسعة وحـوار نـشط      من خالل عملية مشتركة و     تيجيةاالسترامتت صياغة وإعداد      -٣٧١
بالتعاون مع كافة اجلهات احلكومية واألهلية املعنية باملـشكلة باإلضـافة إىل            " اجمللس" قاده

 إىل خفض الطلب على املخدرات بني الفئـة العمريـة         تيجيةاالستراوهتدف  . النشء أنفسهم 
 وقد بدأ العمل هبا فـور إعالهنـا يف        . وتنطلق من مدخل حقوق الطفل    . دون الثامنة عشرة  

، لتشكل رؤية وطنية متكاملة حلشد كافة اجلهـود القوميـة حلمايـة             ٢٠٠٥ يونيه/حزيران
 . من املخدرات النشء
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  محاية األطفال من التدخني وتعاطي املخدرات واملواد الضارة  - واو  
  )٣٣ املادة(

 ملحوظ يف سن التعاطي، حيث كان مروجـو        اخنفاضتشري الدراسات إىل حدوث       -٣٧٢
 عاماً، إال أن هذا الواقع تغـري وأصـبح          ٤٠ إىل   ٣٠فون الفئة العمرية من     املخدرات يستهد 

األطفال والنشء مها األكثر عرضة هلذه املشكلة، وتدىن سن التعاطي ليـصل إىل مـرحليت               
  . الطفولة واملراهقة

واستلزمت هذه املستجدات تطوير أساليب مواجهة الظـاهرة، لتناسـب الفئـات              -٣٧٣
، وجذب اهتماماهتم للمشاركة النشطة يف املواجهة       )األطفال والنشء (اجلديدة األكثر عرضة    

واإلنصات لصوهتم وإتاحة املعلومات اليت متكنهم مـن القيـام بـدور فاعـل للتـصدي                
  .املشكلة هلذه

  الربنامج القومي حلماية النشء من التدخني واملخدرات     
األمم املتحدة املعين باملخدرات،    بالتعاون مع اجلانب اإليطايل، ومكتب      " اجمللس"ينفذه    -٣٧٤

التربية والتعليم، التعليم العايل، التضامن االجتماعي، اإلعـالم،        (وبالشراكة مع الوزارات املعنية     
، وكذلك اجمللـس القـومي للـشباب        )األوقاف، العدل، الداخلية، الثقافة، الصحة والسكان     
النـوعي للجمعيـات األهليـة     حتاد  االإىل  واجمللس القومي ملكافحة وعالج اإلدمان، باإلضافة       

 جنيه مصري،   ٨ ٠٠٥ ٠٠٠ إىل   ويصل إمجايل ميزانية الربنامج   . وكافة اجلمعيات املنضمة إليه   
 جنيه مـصري    ١ ٠٣٣ ٤٤٤مت ختصيص مبلغ جنيه مصري للجمعيات األهلية املعنية، ومبلغ          

نشء من خالل إعداد    ويعتمد الربنامج على مشاركة فعالة لألطفال وال      . للتدريب وبناء القدرات  
ويستهدف الربنـامج   . قادة منهم لتوعية أقراهنم مبشكلة املخدرات يف كافة التجمعات الشبابية         

إعداد الشباب أنفسهم وتوعية األسر حول مشكلة املخدرات، وبناء قدرات الكوادر العـاملني             
 .مع الشباب واألطفال، وكذلك اإلعالم يف عملية التوعية

  وزارة اإلعالم    
 برناجماً تلفزيونياً وإذاعياً حول قـضية املخـدرات         ١٣٨قامت وزارة اإلعالم ببث       -٣٧٥

ومنعت الوزارة مشاهد التدخني واملخدرات يف كافة القطاعات اليت         .  ساعة ٦ ٦٦٠بإمجايل  
كما نظمت الـوزارة    . تشرف عليها، ومنع كافة اإلعالنات اخلاصة بالتدخني والكحوليات       

بية لتدريب الكّتاب، ومعدي الربامج، على سبل تنـاول قـضية           سلسلة من الدورات التدري   
وعقدت وزارة التضامن االجتمـاعي بالتعـاون مـع         . املخدرات يف سياق إعالمي مناسب    
 ٧ ٥٠٠ دورة تدريبية استهدفت توعيـة  ١٨١ ندوة و٨٥صندوق مكافحة وعالج اإلدمان  

ر الفـن يف توعيـة       ورشة ومعرض فين حول دو     ٤٥ونظمت وزارة الثقافة    . طفل وأسرهم 
وأطلق صندوق مكافحة وعـالج اإلدمـان       . النشء والشباب مبشكلة التدخني واملخدرات    
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 طالب وطالبة، كمـا مت      ١٩ ١١٥الربنامج الدائم لطالب املدارس مت خالل فاعلياته تدريب         
 حلقة نقاشية لنشر ثقافة الوقايـة مـن         ٤٤ و اً، رياضي  مهرجاناً ١١ محلة صيفية و   ٣٨تنظيم  
 ٦٧وشارك الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان يف تنظيم          . ت بني النشء  املخدرا

 . حمافظة٢١قافلة طبية لنشر الوعي خبطورة املخدرات يف املناطق الريفية والعشوائية وذلك يف 

 قراراً بتعديل أحكام قـانون     ٢٠٠٧وعلى جانب آخر أصدر جملس الشعب يف عام           -٣٧٦
 عـام، ورفـع أسـعار       ١٨د العقوبات ملن يبيع التبغ ألقل من        الوقاية من التدخني، بتشدي   

  .السجائر، والتصدي احلازم لتدخينها يف األماكن العامة

  الربامج العالجية والتأهيلية    

  اهليئة العامة للتأمني الصحي    
تطوير خدمات عالج اإلدمان مبستشفيات الصحة النفسية مبصر اجلديدة، ومركز            - ٣٧٧

.  طهنشا مبحافظة املنيا، واملعمورة باإلسكندريةىة عني مشس، ومستشفالطب النفسي جبامع
وتوقيع بروتوكول تعاون بني اهليئة العامة للتأمني الصحي وصـندوق مكافحـة وعـالج       

 ١  ٣٠٠، وقد مت مبوجبه تـدريب       ٢٠٠١اإلدمان والتعاطي التابع جمللس الوزراء منذ عام        
ائي نفسي واجتماعي يف مجيع حمافظات  زائرة صحية وأخص٥  ٢٠٠طبيب عيادة مدرسية و
  .مجهورية مصر العربية

  التحديات القائمة    
هلذه املشكلة لعل من أمهها عدم وجود       هناك عدد من التحديات اليت تواجه التصدي          -٣٧٨

قيام اجلهات املعنية برصد     إىل   واحلاجة. قاعدة بيانات متكاملة بشأن الوضع الراهن للمشكلة      
 القومية  تيجيةاالستراالية الالزمة وبشكل مستدام، لتنفيذ أنشطتهم احملددة يف         وتعبئة املوارد امل  

  .حلماية النشء من املخدرات
تطوير  إىل  اجلهود الوقائية واحلاجةعلى جانب الوقاية تتصل التحديات بصعوبة تقييم  -٣٧٩

 كـثرية  أدوات ومؤشرات رصد وتقييم األداء خاصة أن الفئات املستهدفة يف برامج الوقايـة   
 :تدخل وقائي خمتلف، إضافة إىل إىل وكل فئة حتتاج

إعداد وتأهيل األخصائيني االجتماعيني وكافة الكوادر املتعاملـة مـع           إىل   احلاجة •
 .النشء والشباب، بشأن سبل الوقاية املختلفة ومناهج تطبيقها

تهم ولني باملدارس ومراكز الشباب جبهود وقاية النشء ومحاي       ؤقلة اهتمام بعض املس    •
من التدخني واإلدمان، وحتفظهم على تنفيذ برامج الوقاية واعتبارهم ذلك اعترافـاً      

 .ضمنياً بوجود املشكلة باملدارس واملراكز
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 :التحديات اليت تواجه اجلانب العالجي والتأهيلي  -٣٨٠

صعوبة يف حجز املدمنني من دون الثامنة عشرة سنة، عندما يتقدمون للعالج مـن               •
أو من خالل أسرهم، وذلك نتيجة ملشكالت تتعلـق بالتـشريعات           تلقاء أنفسهم   

 .اخلاصة بعالج األطفال من اإلدمان

  . اخلدمات العالجية احلكوميةىهناك بعض احملافظات بعيدة نسبياً عن مرم •
ال تزال أقسام عالج اإلدمان جزءاً من مستشفيات األمراض النفـسية والعقليـة              •

   .ها املدمنيزيد من الوصمة اليت يعاين من مما
ضعف الدور العالجي واالكتشاف املبكر يف اجلمعيات األهلية، وعـدم اقتنـاع             •

نقص الكوادر الفنية املدربة على هـذه         إىل اجلمهور بالدور العالجي هلا، باإلضافة    
 .مة بعض هذه األماكن ملمارسة العالجءاملهمة، وعدم مال

  ر باألطفال واالختطافاالستغالل واالعتداء اجلنسي والبيع واالجتا  - زاي  
  )٣٥ و،٣٤ املادتان(

 الوضع القانوين لالتفاقيات الدولية املنظمة هلذه اجلرائم ضمن التشريعات املصرية، تنفيذاً              
   من التقرير٢٤٦بشأن الفقرة لمالحظات اخلتامية للجنة ل

  :فيما يلي ما مت اختاذه من تدابري لتنفيذ توصية اللجنة  -٣٨١
ماماً كبرياً هبذه اجلرائم يف إطار أنشطتها يف اجملال متعدد األطـراف             مصر اهت  تويلو  -٣٨٢

وإسهامها بصورة إجيابية يف صياغة املعايري الدولية اليت تتصدى للقضايا اجلديدة اليت تواجـه              
اجملتمع الدويل ومنها األشكال املتعددة للجرمية املنظمة عابرة احلدود الوطنية وعلـى رأسـها     

هذا، وقد صدقت مصر من واقع التزامها بالتعاون الـدويل يف مواجهـة             . داالجتار يف األفرا  
 ومن )٩(األفراداجلرمية املنظمة على كافة االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة باالجتار يف            

، وبروتوكوليهـا   ٢٠٠٠أمهها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام           
فيما يتصل مبنع وقمع ومعاقبة االجتار يف األفراد وخباصـة النـساء واألطفـال،              االختياريني  

__________ 

 والربوتوكول اخلاص بتعديلها، واتفاقية منظمة      ١٩٢٦سبتمرب  /اتفاقية الرق املوقع عليها يف جنيف يف أيلول        )٩(
، واالتفاقية الدولية ملكافحة االجتار     ١٩٣٠إلجباري لعام    اخلاصة بالسخرة والعمل ا    ٢٩العمل الدولية رقم    

 واألعراف، االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق        ١٩٥٠لسنة  يف األشخاص واستغالل دعارة الغري      
 اخلاصة بتحـرمي عمـل      ١٠٥، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ١٩٥٦لعام  يهة بالرق   بواملمارسات الش 

يثاق حقوق الطفل العريب الذي أقـر  ، وم١٩٥٩، واإلعالن العاملي حلقوق الطفل لعام     ١٩٥٧السخرة لعام   
يوليـه  / متـوز  ٧امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر بأديس أبابا بتاريخ            و ،١٩٨٣يف تونس   
ـ           حي الذي   ١٩٩٠ ال  كافـة أشـك    ىث ضمن مواده الدول األطراف مع اختاذ التدابري الالزمة للقضاء عل

 اختاذ  االستغالل اجلنسي لألطفال ومحايتهم من كافة أشكال االستغالل أو سوء املعاملة اجلنسية باإلضافة إىل             
ن أ بـش  ١٨٢رقم  منظمة العمل الدولية    اتفاقية   و ، غرض يالتدابري الكفيلة مبنع اختطاف أو االجتار فيهم أل       

 .١٩٩٩عام ها حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء علي
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ومبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، إىل جانب اتفاقية حقوق الطفـل              
وقـد  . وبروتوكوهلا االختياري اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء وىف املواد اإلباحية          

قيات الدولية واإلقليمية اليت انضمت هلا مصر قوة القـانون يف النظـام      أصبحت جلميع االتفا  
ـ              اً القانوين املصري وتلتزم السلطات املعنية يف الدولة بتطبيق وإنفاذ األحكام الواردة فيها طبق

 . من الدستور املصري١٥١لنص املادة 

 ي حتتـو  اتساقاً مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت انـضمت إليهـا مـصر،            و  -٣٨٣
 مواد لتجرمي وتأثيم األفعال ذات الصلة ومنها أعمـال اخلطـف        على )١٠(املصريةالتشريعات  

واالغتصاب والدعارة والقوادة واالستغالل اجلنسي لألطفال وتشجيع األطفال والقصر على          
، وليس ملصر حتفظـات  )سواء بالسجن أو بالغرامات(البغاء، وتنظم اجلزاءات على املخالفني  

  . وتوكول االختياري بشان بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفالعلى الرب
وبروتوكوهلا االختياري، مت مراجعة قانون الطفل      " باالتفاقية"بناًء على التزام مصر     و  -٣٨٤

ويف هذا الشأن تضمنت تعديالت قـانون       . لسد الفجوة التشريعية بشأن القضايا ذات الصلة      
اليت  )أ( مكرر ١١٦، واملادة )اليت أضيفت إىل قانون العقوبات (٢٩١ املادة  الطفل استحداث 
الف آيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وغرامة ال تقل عـن عـشرة      ":تنص على اآليت  

 كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو             اًتجاوز مخسني ألف جنيه   ت والاً  جنيه
مال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلـق باالسـتغالل          طبع أو روج أو حاز أو بث أي أع        

اجلنسي للطفل وحيكم مبصادرة املبالغ واآلالت والعقارات املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية مع            
 أشد منصوص   ىومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخر     . عدم اإلخالل حبقوق الغري احلسن النية     

  :عليها يف قانون أخر يعاقب بنفس العقوبة كل من
 أو شبكات املعلومات أو الرسوم املتحركة       اإلنترنتاستخدم احلاسب اآليل أو       )أ(  

إلعداد أو حلفظ أو ملعاجلة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق                  
 ؛بتحريض األطفال أو استغالهلم يف الدعارة واألعمال اإلباحية أو التشهري هبم أو بيعهم

 أو شبكات املعلومات أو الرسوم املتحركة       اإلنترنتم احلاسب اآليل أو     استخد  )ب(  
لتحريض األطفال على االحنراف أو لتسخريهم يف ارتكاب جرمية أو على القيام بأنشطة أو أعمال               

وقد مت استحداث هـذه املـادة       (" حىت ولو مل تقع اجلرمية فعالً        غري مشروعة أو منافية لآلداب،    
  ؛")بشأن املواد اإلباحية" باالتفاقية"نفاذ للربوتوكول امللحق لتحقيق التوافق واإل

إذا تعرض داخل األسرة أو املدرسة أو مؤسـسات الرعايـة أو غريهـا              "  )ج(  
للتحريض على االستعمال غري املشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو األعمـال             

__________ 

 وقانون العمل املوحـد     ،١٩٥٦ لسنة   ٣٧١، وقانون احملال العامة رقم      ١٩٦١قانون مكافحة الدعارة لعام      )١٠(
 املصريني بالعمل يف الداخل أو      إحلاق والئحته التنفيذية بشأن تنظيم عمليات       ٢٠٠٣ لسنة   ١٢اجلديد رقم   

النساء واألطفال، وقـانون مكافحـة      اخلارج، وضوابط إصدار تصاريح العمل لألجانب، وضوابط تشغيل         
 .٢٠٠٢غسيل األموال لعام 
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. ي أو التحرش أو االستغالل اجلنسي     املنافية لآلداب أو األعمال اإلباحية أو االستغالل التجار       
  .)١١(الطفلكما مت استحداث مادة حلماية أطفال الشوارع من األخطار يف تعديالت قانون 

سواء اختذت شكل   (وتفتقر القوانني املصرية إىل مواد خاصة جبرائم االجتار يف البشر             -٣٨٥
اقب مرتكبيهـا وتعتـرف   وحتدد أركان اجلرمية وتع  ) التجارة اجلنسية أو العمل شبه العبودي     

 توجد بعض الثغرات يف القانون اخلاص باألطفال        كما .)١٢(باالجتار يف البشر كجرمية مستقلة    
املعرضني لالحنراف واليت من شأهنا تعريض هؤالء األطفال إىل أخطار واردة يف الربوتوكول،             

   :ومن هذه الثغرات
__________ 

)١١(   
 .إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر  -
إذا كانت ظروف تربيته يف األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غريها من شأهنا أن تعرضـه                    -

 .أو التشردللخطر أو كان معرضاً لإلمهال أو لإلساءة أو العنف أو االستغالل 
إذا حرم الطفل من حقه ولو بصفة جزئية يف حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له احلـق يف ذلـك         -

 .بغري مسوغ
إذا ختلى عنه امللتزم باإلنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدمها أو ختليهما أو متويل أمـره عـن              -

 .مسؤوليتهما قبله
 .مستقبله التعليمي للخطرإذا حرم الطفل من التعليم أو تعرض   -
إذا تعرض داخل األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غريها للتحريض على االستعمال غـري                  -

املشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو األعمال املنافية لآلداب أو األعمال اإلباحيـة أو               
 . االستغالل التجاري أو التحرش أو االستغالل اجلنسي

ـ               إذا    -  ةوجد متسوالً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب هبلواني
 .وغري ذلك مما ال يصلح مورداً جدياً للعيش

 .إذا مارس مجع أعقاب السجاير أو غريها من الفضالت واملهمالت  -
أخـرى غـري معـدة    إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات أو يف أماكن                 -

 .لإلقامة أو املبيت
 .إذا خالط املنحرفني أو املشتبه هبم أو الذين اشتهر عنهم سوء السرية  -
إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو                       -

 الطفل ولو كـان مـن إجـراءات    غيابه أو عدم أهليته وال جيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجراء قبل          
 .االستدالل إال بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حبسب األحوال

 .إذا مل يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش وال عائل مؤمتن  -
إذا كان مصاباً مبرض بدين وعقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على حنو يؤثر يف قدرته علـى                     -

 . ر حبيث خيشى منه على سالمته أو سالمة الغرياإلدراك أو االختيا
 .إذا كان الطفل دون سن الثانية عشرة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة  -
جتاوز سـنة    ويعاقب كل من عرض طفالً إلحدى حاالت اخلطر باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال                 -

 .أو بإحدى هاتني العقوبتنيوبغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال جتاوز ألفي جنيه 
ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقـايف ملركـز القـاهرة         ".  يف البشر حدود املأساة    االجتار "،أسامة الغزويل  )١٢(

 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣لدراسات حقوق اإلنسان يف 
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تدبري التسليم علـى     يف   ٢٠٠٨ لعام   ١٢٦ من قانون الطفل رقم      ١٠٣تنص املادة    •
يلجأ الطفل إىل أحد أبويه، أو ملن له الوالية أو الوصـاية عليـه، فـإذا                 ":يلي ما
تتوفر يف أيهما الصالحية للقيام بتربيته، سلم إىل شخص مؤمتن يتعهد بتربيتـه،              مل
ورغم أمهية هذه املادة إال أن القـانون مل يتعـرض إىل            ". إىل أسرة موثوق هبا    أو

ؤمتن، وأشكال صالحية األسرة اليت سيعيش معها الطفل، مما قد          شروط الشخص امل  
  .يعرضه إىل اإلقامة مع أسرة تدفعه مرة أخرى إىل االحنراف

أغفل املشرع وضع تنظيم قانوين خاص بإجراءات الضبط واالستدالل، والتحقيق           •
مع الصغار املعرضني لالحنراف، مما يؤدي إىل تعرض األطفال للعديد من اخلـربات   
القاسية أثناء الضبط والتحقيق معهم ومنها الضرب واإليذاء اجلنـسي واالبتـزاز            

  .)١٣(واحلرمان من الطعام والفراش والرعاية الطبية وغريها

ويف إطار احلرص على إفراد تشريع مستقل لتجرمي االجتار يف األفراد مت تشكيل جلنة                -٣٨٦
وطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف      صياغة مصغرة مفتوحة العضوية، منبثقة عن اللجنة ال       

، إلعداد مشروع قانون يتعامل مع خمتلف ٢٠٠٧األفراد اليت أنشئت بقرار جملس الوزراء عام  
للنقائص احلالية املترتبة على التعامل اجملزأ مع الظاهرة يف         اً  جوانب الظاهرة بشكل جممع عالج    

وتعكـف  . للتعامل الفعال مع هذه الظاهرة    عدة قوانني، وهو ما يتماشى مع التوجه العاملي         
جلنة الصياغة حالياً على حبث ودراسة مسودة ملشروع قانون متكامل لتجـرمي االجتـار يف               
 األفراد تعده وزارة اخلارجية متهيداً لرفعه للجنة التنسيقية إلقراره وعرضه على جملس الشعب

 جلرمية االجتار يف األفراد،     وتتمثل أهم مالمح مشروع القانون يف وضع تعريف حمدد          -٣٨٧
مع حتديد صور النشاطات اليت متثل اجتاراً يف األفراد وذلك على سبيل املثـال ال احلـصر،                 
وختصيص باب حلماية ورعاية ضحايا االجتار، وعدم قصر التجرمي على االجتـار يف األفـراد           

تأكيد على التعاون مـع    تغطيته للجرائم اليت ترتكب يف الداخل، وال      أيضاً  العابر للحدود وإمنا    
اجلهات القضائية األجنبية، كما يوىل اهتماماً كبرياً بالضحايا من األطفال مبا يضمن حتقيـق              
املصلحة العليا للطفل حيث يؤكد على أنه من احلاالت املشددة للعقوبة أن يكون الـضحية               

و يف مراكـز   االحتياجات اخلاصة، وعلى أمهية عدم إيداعهم يف السجون أ     يطفالً أو من ذو   
االحتجاز املخصصة للمجرمني أو للمتهمني حتت أي ظروف وإمنا يف أماكن يتم إنشاءها هلذا       
الغرض حلني االنتهاء من التحقيقات واحملاكمة، على أن يتم تقدمي اخلدمات املالئمة هلم مبا يف               

ياجاهتم وتوفري ذلك فهم حقوقهم والرعاية الطبية والنفسية والعقلية املتناسبة مع أعمارهم واحت
برامج تعليمية تتوافق مع املعيار العام للنظام التعليمي القائم يف مجهورية مصر العربية وكذلك              
توفري ظروف مالئمة تناسب الشهود من األطفال وتضمن سرية شهادهتم مع مراعاة علـى              

  . يتم مل مشل األطفال مع أسرهم يف بالدهم األصلية أن
__________ 

ورقة عمل قدمت يف الـصالون  . "خماطر تنشئة الطفل خارج األسرة "، يف حسن عيسى٢٠٠٠حممد فهمي    )١٣(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف الثقايف
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 تدشني النسخة العربية لـدليل      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٤مت يف القاهرة يوم       -٣٨٨
 هبدف إجياد السبل حملاصرة ظاهرة االجتار بالبشر وجتفيف منابعهـا            املنظمة الدولية للهجرة،  

ومساندة الضحايا ورعايتهم الذي نظمته وزارة اخلارجية املصرية بالتعاون مع املنظمة الدولية            
 .نظمات غري حكومية ووكاالت األمم املتحدة بالقاهرة دولة عربية وم ٢٢ للهجرة وممثلي

  اجلهات املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري والتنسيق    
 عن مكافحة املخالفات اخلاصة باآلداب العامـة         مسؤولة يوجد بوزارة الداخلية إدارة     -٣٨٩

بيـع وأي اسـتغالل     تعىن هذه اإلدارة بالوقاية من البغاء وال      و. تابعة لقطاع احلماية االجتماعية   
اختاذ كل اإلجراءات الالزمة    ومنع األنشطة املرتبطة بالبغاء الدويل،      وجنسي لإلناث والذكور،    

ملتابعة أنشطة املصريني يف اخلارج واألجانب يف مصر فيما خيص البغـاء، ومتابعـة أنـشطة                
ة حلماية األطفال   كما يوجد بالوزارة إدارة عام    . املنظمات املعنية بسفر اإلناث للعمل يف اخلارج      

مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي     (معنية بتسجيل كل املخالفات اخلاصة باستغالل البالغني للقصر         
، وإجراء حتريات حلماية اإلناث املتقدمات للعمل يف اخلارج، والتعامل مع املـشكالت             )والبغاء

يـة والتـضامن     وتعتـرب وزارات اخلارج    .)١٤(االجتماعية املسببة لالستغالل اجلنسي لإلنـاث     
االجتماعي واإلدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل والسياحة والتعاون الـدويل            

وبروتوكوليها االختياريني، وبرصـد    " باالتفاقية"بالتوعية  " اجمللس"ويقوم  . وزارات ذات صلة  
  .آليات تنفيذها، والتنسيق بني اجلهات املعنية إلنفاذ حقوق الطفل

  ١٦٠٠٠ الواردة إىل خط جندة الطفل البالغات    
 فيمـا يتعلـق     ١٦٠٠٠البيانات املتوفرة من البالغات الواردة إىل خط جندة الطفل            -٣٩٠

 كـانون   ٢١  إىل ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١ باالستغالل اجلنسي لألطفال خالل الفترة مـن      
 مـن  ئة يف املا٠,٠١ بالغ مما يشكل نسبة ٦٣٤ بلغ إمجايل البالغات  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

، وميكن رسم صورة أولية حول األطفال املعتدى        ١٦ ٠٠٠إمجايل بالغات خط جندة الطفل      
جند أن نسبة اإلناث الـاليت      )  بالغ ٦٣٤أي  (عليهم، فمن إمجايل البالغات يف تلك الفترة        

)  علـى التـوايل     يف املائة  ٤٨ و  يف املائة  ٥٢(تعرضن لإلساءة اجلنسية أكرب من نسبة الذكور        
  .٣الشكل يبني  كما

__________ 

 .مذكرة موجهة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اخلليعة )١٤(
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   ٣شكل ال

  
  ٤شكل ال

  
 ٣٧(وتبني اإلحصاءات النسبة األكرب من األطفال الذين تعرضوا الستغالل اجلنسي             -٣٩١

هـو  كمـا   )  يف املائة  ٣٤( سنة   ١٧-١٢ سنة تليها    ١٨-١٣تقع يف الفئة العمرية     ) يف املائة 
  .٤ل موضح يف الشك
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  القاهرة  اجليزة القليوبية  االسكندرية قنا الدقهلية املنوفية  أسيوط  املنيا  
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القاهرة، ( معظم البالغات واردة من حمافظات القاهرة الكربى          أن ٥الشكل  ويوضح    -٣٩٢
، )اإلسكندرية، الدقهلية، املنوفية(، تليها البالغات الواردة من الوجه البحري )اجليزة، القليوبية

ومن اجلدير بالذكر أن بقية حمافظات اجلمهورية       ). قنا، أسيوط، املنيا  (تليها حمافظات الصعيد    
السبعة عشر مل ترد منها أي بالغات، مما يدل على أن املناطق احلضرية تعاين من هذه الظاهرة   

 . أكثر من املناطق الريفية

التحديات اليت حتول دون تطبيق الربوتوكول االختياري ملنع بيع األطفال واسـتغالهلم يف          
  اإلباحيةالدعارة واألعمال 

لعل من أهم التحديات هو غياب بيانات وطنية دقيقة عن بيـع األطفـال وبغـاء                  -٣٩٣
. األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، مما يؤدي إىل صعوبة تقدير نسبة املخالفات ومسبباهتا            

إىل عدم التبليغ عن هذه املخالفات ألسباب ثقافية منها احلـرج اخلـوف          أيضاً  ويرجع ذلك   
لوعي بآليات اإلبالغ وباجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري وصـعوبة رفـع            ونقص ا 

  . الوعي اجملتمعي هبا نظراً لرفض اجملتمع هلا
 كتـدين   ل االختيـاري  استمرار املسببات املؤدية للمخالفات الواردة يف الربوتوكو        -٣٩٤

ي ميارس على النـساء  مستوى املعيشة وانتشار الفقر والسعي وندرة فرص العمل والعنف الذ    
واألطفال وزيادة النسل لدى األسر حمدودة الدخل والتسرب من التعليم األساسـي وعـدم              

  .)١٥(قواحتياجات السو) خاصة دبلومات التعليم املتوسط(التناسب بني املؤهالت العلمية 
 نظـراً لتـدين ظـروفهم       :تعرض أطفال الشوارع إىل انتهاكات وعنف واستغالل        -٣٩٥

ة وافتقادهم للرعاية، يعترب أطفال الشوارع أدوات سهلة ورخيصة للقيام بأنـشطة            االجتماعي
إجرامية وغري مشروعة خاصةً يف ظل ارتفاع معدالت العنف والبلطجة واجلرميـة املنظمـة              

 إىل حماوالت استخدام هؤالء األطفال يف التـرويج         يمما يؤد . والعشوائية يف الشارع املصري   
 وحتدث  .)١٦(عليهمالدعارة أو التسول أو البغاء الذي يعتمد أساساً         والتوزيع للممنوعات أو    

حاالت البغاء عن طريق عصابات تستخدم األطفال كسلعة جنسية تقدم ألفرادهـا أو ملـن               
 لذا، فإن من أخطر ما يتعرض له أطفال الشوارع هـو العنـف واالسـتغالل                .)١٧(نيدفعو

ار املستغلني لصغر سنهم، أو رجال الـشرطة  اجلنسيني سواء من األفراد أو العصابات أو الكب      
أو من احملتجزين البالغني، وهي مسة أساسية يف حياة أطفال الشوارع حيث تشري الدراسـات         

 من أطفال الشوارع معرضون لالسـتغالل اجلنـسي         - على األقل    -إىل أن نسبة النصف     
__________ 

ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقـايف ملركـز القـاهرة          ."االجتار يف البشر حدود املأساة     "،أسامة الغزويل  )١٥(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣قوق اإلنسان يف لدراسات ح

ورقة عمل قدمت يف الـصالون  . "خماطر تنشئة الطفل خارج األسرة "، يف حسن عيسى٢٠٠٠حممد فهمي    )١٦(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣الثقايف ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف 

ن الثقـايف ملركـز القـاهرة     ورقة عمل قدمت يف الصالو    ". االجتار يف البشر حدود املأساة     "،أسامة الغزويل  )١٧(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣لدراسات حقوق اإلنسان يف 
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 العـام عنـدما      وقد هب الـرأي    .)١٩(األطفالوتعاطي املخدرات وبغاء     )١٨()الشذوذ ومنه(
مبا جاء فيها من اعترافات عن خطف األطفال وسـرقتهم          " التوربيين"تفجرت قضية رمضان    

ومن بني أطفال الشوارع، تكون الفتيات أكثر عرضـة إىل  . واالعتداء اجلنسي عليهم وقتلهم   
  . صور العنف واالنتهاك واالستغالل اجلنسي

ضهم إىل املهانة اللفظيـة أو العنـف        عمل بعض األطفال كخدم يف املنازل، مما يعر         -٣٩٦
البدين، أو احلرمان من أجرها أو من جزء منه دون مربر، وكثرياً ما تكون اخلادمة سلعة بيد                 
مسسارة تنتقل هبا من بيت لبيت وتسلبها بعض حقوقها املادية وتساعد على استغالهلا وتتستر              

  .)٢٠(ماديدامت حتصل على مقابل  على إساءة معاملتها ما

إلجراءات اليت مت اختاذها للقضاء على بيع األطفال واستغالل األطفال يف الدعارة واملواد           ا    
  اإلباحية واالجتار يف األطفال

تويل احلكومة املصرية اهتماماً كبرياً هبذه القضايا باعتبارها من املشكالت االجتماعية   -٣٩٧
 كإحدى  باألطفالأيت قضية االجتار    وت. ذات األبعاد االقتصادية والسياسية والدولية املتشابكة     

لوطنية ملناهـضة   وقد تبنت اللجنة ا   . مكونات خطة العمل القومية حلماية األطفال من العنف       
 للشرف للعاملني يف جمال السياحة يتضمن املعايري واإلرشادات اخلاصة مبنع العنف وضع ميثاق

سات شاذة أو أي شكل مـن       دعارة وممار (كل املمارسات املتعلقة باالجتار يف األطفال من        
العـاملني  (مبا فيها تدريب العاملني يف جمال السياحة        ) أشكال اإلساءة أو االستغالل لألطفال    

على كيفية تفعيل وتطبيق معايري هذا امليثـاق     ) بالفنادق والشرطة واخلدمات املعاونة للسياحة    
 .ومت التركيز على املناطق السياحية

 بتشكيل اللجنة الوطنية ٢٠٠٧ لسنة ١٥٨٤الوزراء رقم وقد جاء قرار رئيس جملس   -٣٩٨
األفراد ليعكس إرادة سياسية قوية مـن جانـب احلكومـة         بالتنسيقية ملكافحة ومنع االجتار     

املصرية ملكافحة هذا النشاط اإلجرامي ووضع اإلجراءات الالزمة ملساعدة ضـحايا تلـك             
 )٢١( تضم كافة اجلهات الوطنية املعنية    اجلرمية ومحايتهم، وهو ما انعكس يف تشكيل اللجنة اليت        

__________ 

ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقايف ملركـز القـاهرة لدراسـات           ،"أطفال الشوارع "سامي عبد الراضي     )١٨(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣حقوق اإلنسان يف 

ن الثقايف ملركـز القـاهرة   ورقة عمل قدمت يف الصالو ". خماطر تنشئة الطفل خارج األسرة     "،حسن عيسى  )١٩(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣لدراسات حقوق اإلنسان يف 

ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقـايف ملركـز القـاهرة         ". االجتار يف البشر حدود املأساة     "،أسامة الغزويل  )٢٠(
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٣لدراسات حقوق اإلنسان يف 

 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة    ٢٠٠٧يه  يول/ متوز ١٥أصدر السيد رئيس جملس الوزراء قراراً يوم         )٢١(
ومنع االجتار يف األفراد بوزارة اخلارجية مساعد وزير اخلارجية لشؤون اهليئات واملنظمات الدولية، وعضوية              

، والتـضامن االجتمـاعي،     واإلعالموزارات اخلارجية، والعدل، والداخلية، والدفاع، والصحة والسكان،        
العاملة واهلجرة، والتعليم العايل، والتربية والتعليم، واملخابرات العامة، والنيابة العامـة،           والسياحة، والقوى   

واجمللس القومي حلقوق اإلنسان، واجمللس القومي للطفولة واألمومة، واجمللس القومي للمرأة، وذلك على أن              
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إىل جانب اجمللس القومي للطفولة واألمومة واجمللس القومي للمرأة واجمللس القومي حلقـوق             
ومن بني اختصاصات اللجنة صياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية االجتـار يف             . اإلنسان

دالة اجلنائية واجلهـات املعنيـة      األفراد باإلضافة إىل االرتقاء بقدرات القائمني على إدارة الع        
بإنفاذ القانون وكافة املختصني واملتعاملني مع األشكال املختلفة للظاهرة، وإعداد محـالت            
التوعية اإلعالمية والتعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمـع املـدين              

ـ             ول اجلهـود الوطنيـة     ورصد التقدم احملرز يف هذا الصدد من خالل إعداد تقرير سنوي ح
 . للتصدي لقضية االجتار يف األفراد يتم رفعه للعرض على جملس الوزراء

  وحدة مناهضة االجتار باألطفال    
 حلماية  ٢٠٠٠ وذلك استكماالً جلهوده اليت بدأها عام        ٢٠٠٧أنشأها اجمللس هناية      -٣٩٩

مل وطنية ملناهضة   الطفل من كافة أشكال العنف واالستغالل، قامت الوحدة بإعداد خطة ع          
 جبرائم االجتار باألطفال ودعـم دور املؤسـسات         يلوعااالجتار يف األطفال تستهدف رفع      

احلكومية وغري احلكومية يف هذا اجملال، كما نظمت دورات تدريبية استهدفت تدريب ودعم             
قدرات القائمني باألشراف على املنشآت السياحية ببعض املناطق السياحية، كما مت تدريب             
القضاة والقاضيات واخلرباء النفسيني واالجتماعيني مبكاتـب تـسوية الرتعـات األسـرية             

أكتوبر، باإلضافة إىل تدريب ضباط     /تشرين األول مبحافظات القاهرة، واجليزة والسادس من      
ولني عـن تـأمني     ؤ، وكذلك املس  ياألحداث واآلداب والسجون ومأموري الضبط القضائ     

ة بوزارة الصحة والسكان ورجال الدين والـدعاة، وأعـدت          سالمة األطفال حديثي الوالد   
الوحدة مسودة ملعايري احلد األدىن ملناهضة االجتار يف األطفال، كما أعدت دراسة عن املعايري              

 اإلنترنـت الدولية بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف املواد اإلباحية على شبكة             
  . هاومدى اتساق النظام القانوين املصري مع

 الدويل تشارك مصر يف كافة املؤمترات الدولية ومنها املؤمترات العاملية           ىعلى املستو و  -٤٠٠
 وريـو   ،، ويوكوهاما )١٩٩٦(مل  والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي اليت عقدت يف استكه       

الذي مسي خبارطة الطريـق     " دي جانريو عهد ريو   "  إىل والذي خلص ) ٢٠٠٨( جانريو   دي
ل اجلنسي لألطفال واملراهقني، وهي وثيقة مكرسه حلماية األطفال والـدفاع           لوقف االستغال 

عنهم وتتضمن خطة عمل إلرشاد الدول خالل السنوات القادمة بسبل وقـف االسـتغالل              
اجلنسي لألطفال واملراهقني، كما شاركت يف منتدى فيينا اخلاص باملبادرة العاملية ملكافحـة             

، ومؤمتر منظمة األمن والتعاون األورويب االجتار يف        ٢٠٠٨اير  فرب/شباطاالجتار يف األفراد يف     
 .٢٠٠٨مايو /أياريف " ياالستجابات والتحديات على املستوى احملل"األطفال 

__________ 

ماعية واإلنسانية الدوليـة    يتوىل مكتب نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون حقوق اإلنسان واملسائل االجت          
 .األمانة الفنية للجنة
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ومن ناحية أخرى شاركت رئيسة وحدة مناهضة االجتار باألفراد بـاجمللس ضـمن           -٤٠١
يات املتحدة األمريكيـة ملناهـضة     جمموعة من اخلرباء املصريني يف برنامج الزائر الدويل بالوال        

لبناء القدرات يف جمال مناهضة االجتار بـاألفراد   اً  االجتار باألفراد، وهو برنامج صمم خصيص     
  . والتعرف على التجربة األمريكية يف هذا الصدد

بدأ تنفيذ مشروع مناهضة االجتار باألطفال بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنميـة              -٤٠٢
 زوم  يخر ملناهضة االجتار باألطفال بالتعاون مع هيئـة تـري د          آذلك مشروع   الدولية، وك 

 إنشاء مركز لتأهيل األطفال ضحايا جرائم االجتار مبدينـة          يوالسفارة السويسرية، كما جير   
 ومت االنتهاء من إنشاء مكتبـة       ،FACEالسالم بالتعاون مع إحدى اجلمعيات الدولية األهلية        

  . اد موقع إلكتروين خاص بوحدة مناهضة االجتار باألطفال إعديمتخصصة لالجتار وجار

  حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم     
هي أول مبادرة دولية يف الشرق األوسط أسستها السيدة سوزان مبارك ومت اإلعالن               -٤٠٣

ختاذ القرار ، وتسعى إىل زيادة مشاركة املرأة يف عمليات ا ٢٠٠٦ونيه  ي/حزيرانرمسياً عنها يف    
وإحالل السالم، والعثور على حلول بديلة للصراعات وتعزيز ثقافة السالم يف شىت أرجـاء              
العامل، وقد أقامت احلركة حتالفاً عاملياً مهمته التصدي لقضايا بعينها يف جمـاالت الـسالم               

ـ                ال واألمن منها دور املرأة يف تدعيم السالم ومحايته ومكافحة االجتـار يف النـساء واألطف
على حشد اجلهود الدولية وتوفري املـوارد       أيضاً  ومناهضة العنف ضد املرأة، ويعمل التحالف       
ومن هذا املنطلق أطلقت السيدة سوزان مبارك . املادية واملعنوية لضمان حتقيق النتائج املنشودة   
وذلـك خـالل   " أوقفوا االجتار يف البشر فوراً    "رئيسة ومؤسسة احلركة مبادرهتا حتت شعار       

 مبشاركة واسعة من جمتمـع      ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين ملائدة املستديرة اليت عقدت بأثينا يف       ا
 .رجال األعمال

  اخلامتة  - عاشراً  
قد عرضنا يف هذا التقرير مثرة جهود مضنية وعمل شاق، اسـتمر خـالل              ،  وبعد  -٤٠٤

ت فيه اجلبـهات،    تعدد. السنوات اليت يغطيها التقرير، ولكنه بدأ من قبلها، وسيستمر بعدها         
بقدر تعدد قضايا الطفولة وتنشئتها ورعايتها ومحايتها وضمان سالمة منوها، لتصل إىل مرحلة  

بقدر تعداد جمتمع   أيضاً  لكن اجلبهات تعددت    .  القدرات ىالنضج وهي يف أفضل صورة وأعل     
ب إىل جن اً  ضاربة جذوره يف أعماق التاريخ، مبا حيمله ذلك من مرياث حضاري عظيم، جنب            

موروثات من العادات والتقاليد اليت يصعب حتريكها، ولكنه ال يستحيل، فقط حيتاج إىل أكرب 
وب، ومن الفهم واإلدراك، ومن التوعية والتنوير، ومن إزاحة الكثري من           ؤقدر من العمل الد   

. املفاهيم اخلاطئة، وإضاءة العقول بالفكر املستنري، املستند إىل احلقـائق والعلـم واملنطـق             
 التوعية بقيمة تنفيـذ تعـديالت قـانون    ىعلاً اجمللس القومي للطفولة واألمومة حالي   ركزوي
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 تقوم بتنفيذ القانون، كما يضع نصب       اليت الربامج التدريبية للكوادر     ىالطفل، كما يركز عل   
تنفيـذها منـذ     يف   وقد وضع خطة عمل لذلك بدأ     . عينه توفري املوارد املالية الالزمة لذلك     أ

املهمة ليست يسرية ولكن التعاون     و.  تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ     ٢٠٠٨ يهيون/حزيران
  .الوثيق بني شبكة عريضة من الشركاء سوف تضمن حتقيق هذه األهداف

وال ندعي أننا حققنا كل ما نرجوه من أهـداف       . وهذا هو ما حاولناه بكل طاقاتنا       -٤٠٥
سيـصل إىل   ،رغم طوله ،ونثق أن الطريق  . مولكننا نثق أننا وضعنا أنفسنا على الطريق السلي       

ما ننشده ألطفال مصر من متتع بكافة احلقوق، دون متييز، ومن محاية من كل الـسلبيات،                
  .ومن إتاحة ملستقبل حيمل كافة فرص النماء واالزدهار
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  ١املرفق 
  خصائص سكانية    

  التعليم    
      العدد       النوع       اإلمجايل        البيان

    ٧٣    ٤٣٥    ٦٤٠  ١/٧/٢٠٠٧أعداد السكان يف   ٣٧ ٥٣٨  ٧٣٤     ذكر
  ٣٥ ٨٩٦  ٩٠٦      أنثى
    ٢٧    ٩١٩    ٠٩٧  للنوع ً ا   سنة طبق١٨توزيع السكان أقل من  ١٤ ٣٩٥  ٩٣٣     ذكر
 ١٣ ٥٢٣  ١٦٤     أنثى

  للنوعاً  سنة طبق١٩ إىل أقل من ٦التسرب من التعليم األساسي من 
  مل يلتحق بالتعليم  ٥٢١  ٢٥٠     ذكر
  ٧٣٢  ١١٥      أنثى
  ق ومل يتسربالتح  ٩ ١٤٦  ٢٩٢     ذكر
  ٨ ٤٠٧  ٥٩١     أنثى
  التحق وتسرب  ٢٩٤  ٧٣٠     ذكر
  ٢٠٩  ٥٣٠      أنثى
  غري مبني  ٧٩٤     ذكر

١٩    ٣١٢    ٩٨٧    

  ٦٨٥     أنثى

  .)٢٠٠٧( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :املصدر

  ) ريف حضر(للمكان اجلغرايف اً توزيع طلبة املدارس طبق    

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  إىل٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف الفترة من    

 املرحلة التعليمية ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣

 حضر  ريف حضر  ريف

 ٪٦٣,٤ ٪٣٦,٣ ٪٧٣,٢ ٪٢٦,٨  ما قبل االبتدائي
 ٪٤٠,٥ ٪٥٩,٥ ٪٣٩,٨ ٪٦٠,٢  االبتدائي
 ٪٤٢,٥ ٪٥٧,٥ ٪٤٣,٤ ٪٥٦,٦ اإلعدادي

 . وزارة التربية والتعليم:املصدر
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  ٢٠٠٦رحلة التعليمية عام للقطاع واملاً املدارس والفصول والتالميذ طبق    

    القطاع احلكومي  القطاع اخلاص
 مدارس فصول تالميذ مدارس  فصول تالميذ  املرحلة التعليمية

  ٥ ٢٥٩  ١٢ ٨٩٨  ٤٠٧ ٤٠٩  ١ ٤٢٩  ٦ ٢٣٣ ١٧٢ ٤٨٠  ما قبل االبتدائي
  ١٥ ٠٧٤  ١٨٥ ٥٣٨ ٨ ١٦٠ ٢٣٦  ١ ٤٩٠  ٢١ ٦٩٤ ٧٢٢ ٥٦١ االبتدائي
  ٨ ٠٧٤  ٧٠ ٣٣٦ ٢ ٧٤٠ ٥٨٩  ١ ٠٧٢  ٤ ٦٩٤ ١٣٧ ٤٥٣ اإلعدادي

  ٣ ١١٩  ٣ ١١٩  ٦٤ ٩٣٨        الفصل الواحد فتيات
  ٦٥  ٦٥  ٣ ٥١٥        الفصل الواحد مشترك

  ٣٨٦  ٣٨٦  ١٠ ٨٠٧        صديقة الفتيات
  ٧٩٠  ٣ ٩٢٨  ٣٦ ٤٢٤  ١٨  ٩٤  ٦٤٦  التربية اخلاصة

  . وزارة التربية والتعليم:املصدر

  يااللتحاق يف مرحليت التعليم االبتدائي واإلعداد    

    معدل التغيري ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥
 الصايف  اإلمجايل الصايف  اإلمجايل الصايف  اإلمجايل املرحلة التعليمية

 ٪١,٧ ٪٢,٥ ٪٩٠,٥ ٪١٠١,٦ ٪٨٨,٨ ٪٩٩,١ االبتدائي

 ٪٨,٢- ٪٧,٧ ٪٦٧,٥ ٪١٠٠,٢ ٪٧٥,٧ ٪٩٢,٥ اإلعدادي

  . وزارة التربية والتعليم:املصدر

  )٢٠٠٦( اإلعاقة ياحلضانات لذو    

  عدد احلضانات  عدد املستفيدين
  اإلمجايل  ذكر  أنثى

٨٨  ١ ٨٣٣  ١ ٢٠٥  
  .االجتماعيوزارة التضامن  :املصدر
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و١٩٨٢-١٩٨١ تطور تعليم ذوي اإلعاقة بني عامي    
          بالعدد :      الوحدة

٢٠٠٦-٢٠٠٥ ١٩٨٢-١٩٨١   
 مدارس فصول  مدارس  فصول  تالميذ تالميذ  املرحلة التعليمية

 ١١ ١٥ ٨٥      االبتدائيما قبل

 ١٩٧ ٣ ٨٣٠ ٢٤ ٤٨١ ١٠٥ ٨٣٥ ٦ ٧٠٣ االبتدائي

 ٢١٧ ٧٦٥ ٨ ٥٣٣ ١٠ ٤٢ ٤٦٠ اإلعدادي

 ٧٩ ٣١٩ ٣ ٧٠٩ ٥ ١٨ ٣١٥ الثانوي

 ٨٠٤ ٣ ٩٢٩ ٣٦ ٨٠٨ ١٢٠ ٨٩٥ ٧ ٤٧٨ اإلمجايل

  . وزارة التربية والتعليم:املصدر

  الصحة    
  ) ٢٠٠٦(بيعية أعداد ومعدالت املواليد والوفيات والزيادة الط

  ١ ٨٥٧ ٩٠٧  ٢٥,٨  املواليد
  ٤٥١ ٩٠٨  ٦,٣  الوفيات

  ١ ٤٠٥ ٩٩٩  ١٩,٥  الزيادة الطبيعية
  ) ٢٠٠٦(توقع البقاء على قيد احلياة عند امليالد بالسنوات حسب النوع 

  -  ٦٩,٢  ذكر
  -  ٧٣,٦  ىأنث

  .)٢٠٠٧( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :املصدر

  الرضع واألمهاتمعدالت وفيات     

  املصدر  املعدل  البيان
  ٢٠٠٨ السكاين الصحياملسح   ١٦,٠   مولود حي١ ٠٠٠معدل وفيات أقل من شهر لكل 

  ٢٠٠٨ السكاين الصحياملسح   ٢٥,٠  حي  مولود١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع أقل من سنة لكل 
زارةنظام ترصد وفيـات األمهـات و        ٥٥   مولود حي ١٠٠ ٠٠٠معدل وفيات األمهات لكل 

  ٢٠٠٧الصحة والسكان 
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  مؤسسات الرعاية البديلة    

    ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
   عدد املستفيدين

      إمجايل      أنثى     ذكر عدد املؤسسات
٨ ٣١٨ ٣ ٦١١ ٤ ٧٠٧ ٣٠٦ 

 . وزارة التضامن االجتماعي:املصدر

  حضانات الرعاية البديلة    
    ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

 عدد املستفيدين
 عدد احلضانات اإليوائية

    ايل  إمج      أنثى     ذكر
٣ ٥٨٤ ١ ٥٤٣ ٢ ٠٤١ ١٨٠ 

  . وزارة التضامن االجتماعي:املصدر

 مناهضة االجتار يف املخدرات من خالل استعمال األطفال    

  النسبة إمجايل عدد األطفال الذين مت القبض عليهم  عدد األطفال الذين مت القبض عليهم السنة
١,٨٤ ٣٤ ٤١٥ ٦٣٤ ٢٠٠٤٪ 

٤,٠٥ ٤٣ ٩٥١ ٧ ٧٩٨ ٢٠٠٦٪ 

 . وزارة الداخلية:املصدر
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  ٢ رفقامل

  جلنة التحرير والصياغة واملراجعة الفنية  - ألف  

قامت جلنة التحرير والصياغة واملراجعة الفنيـة بإعـداد هـذا التقريـر برئاسـة                 
  :مشرية خطاب، أمني عام اجمللس القومي للطفولة واألمومة ومبشاركة كل من/السفرية

  حسني الصدر/السفري
  ملياء بلبل. د
  يوله الطوجبر. أ
  هنى اللبان. أ
واعتمد اجمللس القومي للطفولة واألمومة يف إعداد هذا التقرير على مشاورات ومواد              

، كما اعتمد على    املرفقمقدمة من خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية واألهلية فيما يوضح          
  :املعلومات املتوفرة لدى اجمللس ومشروعاته واليت ساهم يف إعدادها كل من

  اجمللس القومي للطفولة واألمومة  )أ(    
 واإلدارية املالية شؤونرئيس اإلدارة املركزية لل    حممد فياض. أ
 رئيس اإلدارة املركزية للمتابعة     فاطمة رخا. د

  ٢٠٠٧من اً اإلدارة املركزية واملتابعة اعتبار    يهدى الطحاو
  مستشار التعليم    يجمدى العطو. د
م وحدة االجتار يف األطفال، واخلـط الـساخن         مدير عا   يعزة العشماو. د

  اإلعاقةلذوي 
  مدير عام وحدة النوع    مسية األلفي. أ
 باحث أول وحدة اإلعالم     سامية دسوقي. أ
 منسق الربامج البيئية    مناء رخا. أ

 برامج اجمللس  )ب(    

  برنامج األطفال يف خطر    عزيزة حلمي. أ
  برنامج عدالة األسرة    رجاء شحاتة. أ
  برنامج مناهضة العنف ضد األطفال     ماجدة برسوم. أ
  وحدة تكنولوجيا املعلومات   جيهان شوقي. د
 مبادرة تعليم البنات    دليا حسن. أ
   اجلمعيات األهليةمسؤول    هنى لبيب. أ
  برنامج مناهضة ختان اإلناث    مىن أمني. أ
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  لتطوعبرامج مناهضة املخدرات، أفالطون لتشجيع االدخار، ا    عمرو عثمان. أ
  برنامج اإلعالم االجتماعي    رمونا كنعان. أ
   ١٦٠٠٠برنامج عمل األطفال، خط جندة الطفل     منال شاهني. أ
  اإلعاقة    ين خليلريش. أ

  قائمة املشاركني يف اللقاءات التشاورية اخلاصة بالتمهيد إلعداد التقرير  - باء  
  ممثلو الوزارات واهليئات احلكومية

  مدير عام   وزارة األوقاف  يلسامل عبد اجلل/الدكتور
  وكيل وزارة التربية والتعليم  وزارة التربية والتعليم  ي حممد عفيفيوجد/السيد

  رئيس جلنة الدمج   وزارة التربية والتعليم رضا أبو سريع/الدكتور
   مكتب الوزيرشؤونوكيل وزارة التربية والتعليم ل  وزارة التربية والتعليم  حممد فياض/الدكتور

 وكيل الوزارة للتعليم الثانوي  وزارة التربية والتعليم  ي حممد عفيفيوجد/دالسي
   وزارة التربية والتعليم   احلسننييفاطمة الشرباص/السيدة
   وزارة التربية والتعليم  يجنوى حسني عبد الفتاح املسري/السيدة
 مدير إدارة   وزارة التربية والتعليم  ليلى فوده يوسف/السيدة
  مدير عام اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي   وزارة التضامن االجتماعي  ي املستكاووفاء/السيدة
 وزارة التضامن االجتماعي  وزارة التضامن االجتماعي  يأمحد السيس/السيد
    وزارة التعاون الدويل  شيماء حممد سعيد/السيدة
  مدير املكتب الفين   وزارة التعليم العايل  عادل حممود/الدكتور
  نائب مساعد وزارة اخلارجية للتعاون الدويل   وزارة اخلارجية أمين زين الدين/السيد
 سكرتري ثان وزارة اخلارجية  وزارة اخلارجية  يأمرية فهم/السيدة
  مدير اإلدارة العامة ملباحث األحداث   وزارة الداخلية  أمحد صاحل/اللواء
  حث األحداثاإلدارة العامة ملبا  وزارة الداخلية  سعيد النجار/املقدم

  مدير عام رعاية الطفولة  وزارة الصحة والسكان خالد أمحد نصر/الدكتور
 مدير اإلدارة العامة لرعاية أطفال السن املدرسي   وزارة الصحة والسكان  يجنوى العشر/الدكتورة
   االحتياجات اخلاصة يمدير عام ذو  وزارة الصحة والسكان  يإبراهيم سليمان حممد النخيل/الدكتور
  مساعد وزير العدل   وزارة العدل  يالبشري الشورجب/املستشار
   التشريعاتشؤونمساعد وزير العدل ل  وزارة العدل  حامت جباتو/املستشار
  وكيل أول   وزارة القوى العاملة واهلجرة  ملكة أمحد غامن/السيدة
  ش على عمل الطفل مدير إدارة التفتي  وزارة القوى العاملة واهلجرة   معروفعفاف عبد الغين/السيدة
 وكيل الوزارة للهيئات   اجمللس القومي للشباب  سونيا حممد على حبش/السيدة
   اجمللس القومي للشباب   حمموديزينب خري/السيدة
 مدير إدارة التخطيط   اهليئة العامة لتعليم الكبار  حممد مصطفى عبد اللطيف/السيد

   رئيس جملس إدارة   ةاهليئة العامة لقصور الثقاف  أمحد جماهد/الدكتور
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  مكتب النائب العام    
 رئيس النيابة   مكتب النائب العام  ي جورجهاين/املستشار

  اجملالس واهليئات واملراكز    
    اجمللس القومي حلقوق اإلنسان  أمساء فوزي/السيدة
 باحثة   اجمللس القومي حلقوق اإلنسان   يسارة اإلبيار/السيدة

      حلقوق اإلنسانيلس القوماجمل مىن ذو الفقار /الدكتورة
  مدير   مركز اجليل للدراسات أمحد عبد اهللا/السيد
 رئيس اإلدارة املركزية للدراسات السكانية  مركز الدراسات السكانية  يراوية عوض البطراو/السيدة
 رئيس وحدة املرأة والطفل   مركز الدراسات السكانية  يسعاد أمحد اهلوار/السيدة

  رئيس   مركز حبوث اجلامعة األمريكية هدى رشاد/الدكتورة
  مستشار  مركز حبوث اجلامعة األمريكية  عادل عازر/الدكتور
   مركز حقوق الطفل املصري  هالل هاين/السيد
   مركز حقوق الطفل املصري  ماجد ماهر/السيد
   مركز قضايا املرأة املصرية  جواهر جابر الطاهر/السيدة
   ايا املرأة املصريةمركز قض عزة سليمان هاشم /السيدة
                                         مركز وسائل االتصال املالئمة مـن أجـل          عزة حممود عز الدين شليب/السيدة

   )   آكت (        التنمية 
 

  اجملتمع املدين    
  اإلقليمياملمثل   هيئة هنديكاب انترناشونال  عبد احلميد كابش/السيد
   مجعية كاريتاس   موريسهاين/السيد
    ية حلقوق الطفلائتالف اجلمعيات األهل  يعصام عل/السيد
  أمني عام جتمع حقوق الطفل   االئتالف العام للجمعيات األهلية حلقوق الطفل مفيد حليم /السيد
    مجعية التنمية الصحية والبيئية  جنيب يمار/السيدة

    مجعية احلرية باإلسكندرية   يحممد عبد العزيز اجلند/املستشار
    اإلسكندريةمجعية احلرية ب  عصام أنور عبد العزيز/السيد
      برسوميمار/السيدة
    مجعية احلق يف احلياة  نعيمة إمساعيل صاحل/السيدة
  مدير املراجعة    مجعية احلق يف احلياة   نعيمينلل/السيدة
  مبطرانية األقباط الكاثوليك  مجعية اخلدمات اإلنسانية، املنيا  لبيب يشريف سام/السيد
    املتكاملةمجعية الرعاية    كامليحنان فكر/السيدة

    مجعية الرعاية املتكاملة نادية أديب /الدكتورة
     سويفاجلمعية القبطية للخدمات والتدريب، بين  صليب ييؤنا صبح/األخت الدكتورة

    مجعية املرأة والتنمية، اإلسكندرية عايدة حممود عبد احلافظ /السيدة



CRC/C/EGY/3-4 

GE.10-41244 136 

  جملس إدارة رئيس  مجعية املرأة واجملتمع باجليزة  سهام عوض جنم/السيدة
    مجعية املمارسات الضارة  يمىن الطوجب/الدكتورة
    اجلمعية النسائية لتحسني الصحة، قنا  حممد سليمان يشادية عل/السيدة
  أمني عام   مجعية اهلالل األمحر املصري ممدوح جرب /الدكتور
    مجعية أهايل الطاهرية، اإلسكندرية  أبو احلسن عبد الوهاب حممد/السيد
    مجعية تنظيم األسرة، أسيوط هيام رمضان/ةالسيد
    مجعية تنمية اجملتمع بسوهاج كرمي حكيم مرجان /السيد
 رئيس جملس إدارة  مجعية تنمية اجملتمع بسوهاج   حممود مباركيعل/السيد

 رئيس جملس إدارة   مجعية حواء املستقبل  يإقبال السمالوط/الدكتورة
    الحتياجات اخلاصة، سوهاج اذويمجعية  أمين صديق حممود /السيد
   إلسكندرية افال املصابني باألمراض العصبية،مجعية رعاية األط طارق عمر /السيد
   مجعية سبيل الرشاد  هنلة أمني/السيدة

    مجعية سيباك االستشاري  سارة لوزا/الدكتورة
  رئيس   مجعية مشس الرب مرقص دانيال /الدكتور
    تاسمجعية كاري   شنودةإجالل/الدكتورة
    مجعية كاريتاس مصر  يماجد زك/السيد

    مجعية نداء  نفني العطار/الدكتورة
  رئيس   رابطة املرأة العربية هدى بدران /الدكتورة
    صندوق مكافحة وعالج اإلدمان   يعصام املليج/الدكتور
    مؤسسة التنمية الصحية والبيئة آمال حسن يوسف /السيدة
  منسقة   ناهضة ختان اإلناثجمموعة عمل م   أسعديمار/السيدة
    ملتقى اهليئات لتنمية املرأة أمل حممود فايد /السيدة
   اهليئة القبطية اإلجنيلية  سوزان صدقي فؤاد/السيدة
    اهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية  نبيل صموئيل/املهندس
    هيئة إنقاذ الطفولة عالء سبيع /الدكتور

  املتحدة واملنظمات الدوليةممثلو وكاالت األمم     

    UNAIDS  وسام البيه/السيدة
  UNDP  هنلة زيتونة/السيدة
  املمثل املقيم   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  منري ثابت/السيد
    اجمللس العريب للطفولة والتنمية ثائرة شعالن/السيدة
    اجمللس العريب للطفولة والتنمية  الدينيإميان هب/السيدة
  الالجئنيشؤوناملفوض ل   الالجئنيشؤونمفوضية األمم املتحدة ل  سعد العطار/الدكتور
     الالجئنيشؤونمفوضية األمم املتحدة ل  أشرف عازر/الدكتور
 املمثل اإلقليمي   مكتب األمم املتحدة للسكان يزياد الرفاع/الدكتور
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  املمثل اإلقليمي    اجلرميةمكتب األمم املتحدة للمخدرات ومنع انتشار حممد عبد العزيز /الدكتور
    مكتب األمم املتحدة للمخدرات ومنع انتشار اجلرمية مرينا بوحبيب /السيدة

  املكتب اإلقليمي للشرق املتوسط   منظمة الصحة العاملية فاطمة العوا /الدكتورة
  ة املستشار اإلقليمي لتعزيز أمناط احلياة الصحي  منظمة الصحة العاملية حسني جعفر /الدكتور
    منظمة اليونيسيف  ي السنديجمد/الدكتور
   ً ا  ممثلة اليونيسيف سابق  منظمة اليونيسيف  شهيدة أظفر /السيدة

  ممثلة اليونيسيف  منظمة اليونيسيف  يرما مانونكور إ/الدكتورة
  مدير برنامج احلماية  منظمة اليونيسيف  ينادرة زك/السيدة
ـ      فنانة  يسرا /الفنانة                      امج األمـم املتحـدة                             وسفرية نوايا حسنة برن

    ئي    اإلمنا
  وسفري نوايا حسنة باليونيسيف   فنان  حممود قابيل /الفنان

  ممثلو وسائل اإلعالم    
  الرئيسة  يون املصريتلفزال  سوزان حسن/السيدة
    يون املصريتلفزال  مين الصغري/السيدة

 نائب رئيس   يون املصريتلفزال  يعادل حممود معاط/السيد األستاذ
 قطاع األخبار   يون املصريتلفزال  ن مصطفىسوزا/السيدة
    ريدة األهرامج  مين رجب/السيدة
 رئيس حترير  جملة نصف الدنيا  أفكار اخلراديل /السيدة
 كاتبة    إقبال بركة /السيدة
 خمرجة برامج أطفال    شويكار خليفة/السيدة
 كاتب    منري عامر /السيد
 رئيس حترير   جملة حواء  إميان محزة/السيدة

  ممثلو املؤسسات العلمية    
   رئيس قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة  لبىن عبد اللطيف/الدكتورة
   عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة  يمىن الربادع/الدكتورة
  عميد كلية الطب  جامعة القاهرة  مدحية خطاب/الدكتورة
   مركز اخلدمة النفسية، كلية اآلداب  جامعة عني مشس  ياو الشرقيفتح/الدكتور
   علم نفسأستاذ  اجلامعة األمريكية بالقاهرة  هالة عبد احلق/الدكتورة
  أستاذ   معهد التخطيط القومي  يعزة عمر حسن الفندر/الدكتورة
  خبري االقتصاد السياسي لتنمية    شهيدة الباز/السيدة

   الطفولةؤونشخبري     السيدة مسيحة أبو الفتوح
  خبري تنمية    زينب شاهني/الدكتورة
 حمامية   أمل جودة/السيدة
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  ممثلو املؤسسات الدينية    
 أمني الفتوى   بدار اإلفتاء املصري  حممد وسام/الدكتور

 سكرتري قداسة البابا شنودة الثالث ومدير أسقفية اخلدمات   الكنيسة القبطية األرثوذكسية  يؤنس /األنبا
  وكيل   وزارة األوقاف   عبد اجلليلسامل/الدكتور

  األطفال     
  حازم طه حممد -   امحد سويلم عواد -
  حممود صابر امحد -         ٍ     مصطفى إ مساعيل -
  لبىن البغدادي -  امحد عالء سيد -
  نادر عادل ثروت -  مينا عادل ثروت  -
  شادي عماد ثروت  -  سلمى سيد سلوت  -
  دينا وديع ذكى  -   صاحل يعادل خري -
  اطف عزيز يارا ع -  بيشوى عادل ثروت  -
    امحد هشام عنتر  -

     

  


